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 سوب نکیا ردبا نیل رباك
 !ناغفا ها ژ هل وا رک

 سودف ناتسلک لبلب و



 ی

 ۱ ین یادص رر و هشیر ره

2 
 اعم رازه روض عاونا

 رف رربو هنلایخ ترم
 انعر درو هلنج راه زا

 !رثعم شملنا یفارطا

 راشرس ضوح رورس هل وعص

ey, 
 راب ره هحل وا ضف روآ جوم
 رز لحاوس رالوط هلرهوج

2 

 ! لوا زا باوخ نیزکهدوسآ
 هب افص لزوس رص رول یا

 ۱ هنا رول و هسا نارود

 نادنخ در و و دام

 ناطلع ه را ثدا وح تالبس

 ناباتش نس هبالب باد 5

 هن | رحام فوف و ولت قو

5 



o4 NEو  

 ۱ ندانغ اع ا

 ندارجام و یربخ ردقو
 نداوسام هدهد یعیدم وب زوک

 هرزوا تراظن رول وا هتوهال

2 
 !ردلابخ مع ورالاب

 فدارط و دو یراب ۇر

 فاط) و رس هدیسانل وخ

 رف زا I کا هدول ره

 ریکلم تبعا وک حا وما

2 

 هذ ز رەشاشر رانا

 ین یازفرط تاوصا

 ون رب وم هکراحا

 ید یادا ۷ یشانج ره

 لالحا هکلم وا یار دل شلاص

 لاا نشنمه یسهربشهب



 ۳۵۳ دم
 ۱ د نعد هدیه ' یرشروس مه

 ین عبط هدناهج بضا ردە

 | كص وص مرازغ شوق زکص وص
 ل

 « روییدک زکیجوآ هدژم !مراشوق

 رویان *رآ قشر یدک
 : ناک یدتا دعا “قو کر

 کب ارعا اا ای

 رد ل یدک یا

 .رسوق ر  هجگرشم زکیربو

 رادقم ر هنامز تله .یدر و

 ۱ رارکت ردتوا ینارطا "كنتوا

 رورپ چ . رلاظ لول نکل
 رذک هسردا نراب ندرارو

 | زکصوص مرزفصوق زکصوص

 ات لمم

 عا لفط

 ! دازون و دازکلم لفط رب
 هرزوا تعفرو نع "هراوهک

 ٩ :داتعم ییاوخ نیک وسط 0

۳۳ 



 سس ۳۵۲ تن
3 

 ۲ تا كرنا كل
 ! ینلئالد كن راکفا هلروکح

 * ریس یوج هلیسو یمافعض
 ! ررتوخ نون نوت یمایوقا

 < دایآ لظ یاهج فا

 !دالج یالارب ؟یماسنا رانو

 رخ قداص ىح رلزمهلوا

 رک لتاف یک ر لا كالنو

 ؛یملال فص و هج رک مرلب

 ! یمباقتح كتلیوس اکحب

 زکصوص مرازفهثوق زکصوص

 « كت یدلوا رواب هداص تسد

 كاکک ر  یدلروا نددانش

 ےک نا یا نیل توشوف

E۰ ییلج نا تا تا  

 ! دابص یا كدل وک ه دن وس هن

 ؟ داش مدآ یرول وا هدمد كس



ET Ohی  
 1 RN Ah RAS را

 د !۳o تل

 !راویمهتفح هدنلا ؟یمرروط كت

 !راسقهسرروکیزس “ردق و یجر
 9 کد زام وات تھ سم ندبح وآ

 ؟زکسیهرام وزو هدزسرا ویزوک

 و و لک شرب یصخناقابناح

 0 ؟ یلعاب 1 لغ الک ! دیک

 زکصوص مرازغهثوق زکصوص

 ؛رارق هدرب وش مدیا شا نوکر
 EE یدز وغلا ممد الریق یکبا

 ار ید ررف وا
 ناسف ا ةو ىغا

 ؛ كربت بودبا نیرلتدوع هد نب
 . كىرشەقوشو قوذ هلرانا مدل وا

 ؛ دایصارب يدنا ا ناک

 ! دابرب رلیطوب هراچب یدلوا

 ندایالب نوجما قلوا قازوا

 زرکصوص مرزفهثوف زکصوص



 رب
 لکد راکت نا ردلاق ییهدرب

 فرخ فیفخ ردان وا راکزور

 جا ید ر ا هس ودود دهرفلأ

E۳3  

 | ]جدا
۱ 

 ؛ رناتف یعوس و ی و ۱

 ٩ دنادحو یمعوسعا لیمهزس

 !نیآ دورس تبع هو

 ۱ نک آ رور هدرا كو

 ا و ح رشم ها وا رد رب

 OT ۳ هل کت وص قلبلاح

 فدرظ هد زکناکش وام هکلاح ۱

 ا وو ا نک و رس

 نار هک اوا شل

 ! نامه یماظتا و ردتحهزو

 ۱ زرکص وص م راز وق اض وص

 هلا تعرس وا هتشیا روک

 هلي هچرسس هدنسهطناح قو اهد

 ندنسههوظنم ر كن « هزناره » یروهشم معاش نر وا دا

 ۰ ردسدعم
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 نو

 رات بش نک هن فیرعت یننازحا

 لر هلبا ناش ورح كاشا مع یلبقتسم

 راک یا جا هب هج یبا یج رد ود

 ماور رعش ىا كدا ملا فیفضت

 مابرج مدامد ممد نوسدرو ؛روط نس

 یا : یجتم - یتراب

 یسهدر كموشم وقف

 راو شزر هدنسهدرب كموشءوق

 ا روات وا هتسهآ هد كب

 راکن هک عهدکلنا لابخ نب

 قج هلآ اوه «ینزور قجهجآ

1 

 بع یدارم رد روکا یب
 ناما  هداشک هرصت رونل وا

 برای عیهرروک رب یتیزوب
 ناخ ۲ یدل آ یاب لد

1 

 لک د راب وا اکیا اب ور هب ق

 فر رح لقت 3 ا 1



 یوم یو

 لوا نایرعمه هلبا مکشا !مرت رعش یا

 لوا ناشف هح” ر ەغ ناربن یک هدمهنبس

 رالد یکیدتا ربسا هجراکب هتسادوس

 رالد یکیدتناریس هللا ناسحا “ هللا فیطلت

 نسانف هو وبا ندي .س راق رایدلیا ریس

 نساطع ه « نتسح هل هراب رلیدل 1 3

 ها نوحما یتوم راید کج هل. ها رب

 ^ هلا د لوا هلوا نوچ يلسلات
 ا نایرعحم هلا مکش ۱! مرت رعشیا

 لوا ناشف دهه ر هغ ناری یکه دم هیس

 ملاع هن وب برای "هنب مرخ یراقشاع
 ما هتخاس یعدعا ماود هد نوکر

 زاصبا فرصنم رويل وا ندنتهح رق

 رادافو هئاص یکیراقشام یک كدنک

 زل وا ندا دایرف یکن هلا كنارجه
 زل وا ندا داب هد یکمان رد دارو

 لوا نایرحه هلا مکشا ! مرت رعشیا

 لوا ناشف هح ر هع ناربن یهدمدنیس

 دعاصتم مهآ ردهدمل وا مے اما

 دعابتم ندکهکباوخ مهلوا مهسلوا

 رام یرو رويدا دیزت یمالآ



 تم ۳۵۷ س
 : مدآ ما هدعدنع هداع رد هک نوا تاشو

 مآوت بوتوط هدنراستعا نیع یرتف " " ییانغ

 تک الصا رج هلکنو زل وا ناب داش

 « مرک ۱ هرلباف هدهسفوج یاکدنز قیرط »
 ۷ ناتسرا نم ردتاهمن و دح كسک ره هدنلو »

 همطو

 نوناق شلوا  رصصم هارو یزکلاب
 ا یک هوا یه یا دی

 اما دنا زاق هداوعد و هلعلناقو وآ

N ON ESزا  
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 داشر

 هس رص

 اا لولد یهکیاوخ یا ا

 هتشدا راکم زوک وا یوأم یکیدنارک

 هار یک نابات همكلئید یمنکم

 دک یک ناب قرب رظن رو یا
 كن )دکل هی وشر هکر امد

 كنرپس هلرص یکیراز ک لزوک یدردموب



 د ۳6 دتب

 راومشان تخن لظ هدر یتس هستی مد هت

 راو تراز ليو یرزوبق باعصا هرکرب تودیک

 را ندده ۰ ندغ ج هدلک و ک قاب یجربلاق

 راوز رطاخ هلقح رکفو رکذ زر رولوا »

 هلرلشان .هداس رام ره ىلا شلوط اار

 هلراشادفرا ندراروم راشا و رشلوا رب <

 هلراشاا زرل رولوا زوک یلاح و هکدنوشود

 هل راشاطهد وسرف راد شل واز ودم ود شل رف «

 نات س رازه ردتقفح نام هضح یانف »

2 

2 

2 

2 

 هدردره هب « رداود یساشاع ناتسرانم

 هد رس یب كناد وس و قشع هسرسا هلص وصخ

 هدرلبیا رطاخرد نتلاح لد رولوا باب دست

 « هدرار هعشب فر رد شو یرطاح غارف «

 « ناتسرانم ردتمالس یاحقاب هتشیا لهسردیک »

 یهاحو بصن یاوه كناد لاغشا بودا

 ! یهللا یرشح زور « ییابقع هز شمردتونوا
 ؟ یهارک و یادا هلو تلفع و هدز رد هن

 « یهاک ز هل هکدعا رت نیر ندر بودک »

۱ 



COOP, O VETو  

aIو ۳  

۱ E 

 هسمزال دار هلا ۰ ۰۰۰۰۰۰ نوخ یاهج

 رب تفرعم داژن تد رح ا با |

۳2 

 درا دادما هو a E هلا نەم

aیخا هدرهد ەس ردنا و لوص و  

 همز داسا: هو یدرا و و رب هدمد و

 حج وودع ملطادرع

 كم مرکآ لزغ سیمخت

 ناتنسرا رم ف راد تلفف تارا رنا

 ناتسرارم ردت :a ندقارب وط هلشاط رب یروف

 ناتسرازم  ردنفد یاح اما هراصبالا ول وا

 « ناتسرارم ردنربع ناود ر هاش مکح «

 « ناتسرا لح ردتمکح و ناف E لوب و

 تاوما ةلج هجرك هرزوا توت تعحص رروط

 تاذ ر نالوافراع راوط زوس یلیخهدناتسرام

 تانا راکش كت یلاع یانف ربا زوس و

 « تاذللا مداه یوکتفک یناح معسرپ ردبا »

 < ! ناتسرا نم ردت وکس و تعص نر هام هل »



 e دم

 لا مدمروک تدیصم مدر لون ۰ ۰

 هسمهزال دابا داپ هحره .هسف صلح كلك

 ورا ی ها و هاما
 میم دا کا رس و نطحم و ها

 ردلصوم هنوم « جاب » ج عطف ال يس

 مد ره ردنلابقالا هام رب . لنیدارفا نطو

 هسمزال داعفصا یکسفن یکلم وا ردنا دوعص

 هدلاعم ردنکح# هلا قح تیسمدا یاوف

 هسمزال . داععسا یرع لق تن وقت تك وح

 مد رن. هکسفن هدو وا همتا یدرف رب نقاص

 هه ته زا دارفا تبع هدنلام ندیم

 ال «عهدکش ییاور كم بود ردفداصت

 ا و ر ناق بود خب

 » ےک زداھتجاو دج تابرا م یلاع .لوا و

 هر دادحا تربع ردزغاش ولع

 ردلهاتشو لود هدا وا ی تلکلموت
 هسزال داعبا یسک ره لدناص ی صحم اک

 هلا كف هللا داطلا نوخ یعرشو لقع روطس

 نزال دافا یفدلخا :كتلم رب رکا



 بشن ۳۵۳ بس

 هسمزال دایآ لالم تیا ریس یلکوک لک مب

 ندا 2 قشعو اد وس تاپ دلرصف . ردن

 هایی ورا ۶ 6 تدا حرش یتعلخ زومر

 هنا ریس هدزب درګ یا لک یعاوا نونح

 ار ی را: دارت یرنآ دادعا زعا هطاحا

 كنافع و لصف 9 هراب رب ؛ كن ربع ردابه

 هوا دا كفا زارا مدو تبا واک

 رنهوات یدیمو و ندعزخ و ساي ل
 هم داعم همد وصعم ردننا وآ لحا

 ار هام ناک وش .منسآ اولا :یداصت
 هسزال دادضالا عج قحآ رددرکف مپ

 ه دل د و رابدا و مھ هدن واسو « هدتک الف

 هسمزال داب اعر ه یطام . . .مرلبآ یلاح و

 متحان نوخ وش هکنامشج كنس ٠ یم زعشلنا

 هم زال دأب 7۳ هلا نوح یرهد مظذ روطس

 هرمزال دارتسا ندقلقو نوا قاراو کا

 لوهح ٣ ردهدکم ود را هرزوا زعساب شا

 هسمزال دایرف کوب لد رايا یلاح قوب نروک



 هلددرت

 ! ردلاق یاغو ۰۰۰! یا همریدلاق

 دا یدهلوا رک | هلیدعت
 یرهد تافرخ نوش م هک

 مدرر دلاق هللا نداد

 یرحم ورب یاغو تالآ
 هل وا مدرریدش راق یدارفا

 ! هل وش ۰ 7 هل رب رب یک شادرف

 هلا روط لیدج

 بلق ر یلقاص هدنحا رلاد وس

 بلق رب یلقارم ؛لکوک ییناصم

 ؟ برای یمرمهلز وا ییلاعحم

 ؟ براب یممهلزوک یییروع#
 ۰۰۰۰۰1 ازم ۰۰۰! ازرم

 خرفیلع داش رلانا

 رده رظن

 دی هیت ها تر د اف ر فا
 هو فان قاند ءيدابآ



 ناسا یوزرآ هک تابه

 ۱ ناباش وع 3 عشا

 یبیبح رویلزوک یتبوبحم
۱ ۰ E 
 قید رومل ز وا یسازربم 1

 دمو

 دودح راد «ییابف رللو

 ۱ د وعفع راک لپ ناف وط

 زسلاما نطو هد کلې ناح

 ؟ رفا ن موب وتار رف

 عده وم راف نطو یاو رو

 لاجم یب

 1٩ مدآ یدعم یدرول وا a مملی

 ززعم نطو رولوا زسازریم
 ! زلوا زسنآ هکردق وشازرم

 مدوح و رو هر هاب نکل

 م ( دوجولا بجا و ) اکب تیا جد

 ! ردلاق یالتا یهدلک وک

۱ 



 س Ns سا

 مدوا یدمدهتسلا كمامر و وق

 ! مزلا موزل رونلوا حجج رت

 مای لدد

 یدک یدقار یی یدنرلغا

 ۱ یدتنک یدقا ردردق لتسرب

 را تدوع هدردک تام

 ! نب مهتسيا كمر وک هدیازربم

 تببلاغ هسرلاق هدنعسد

 ۹ تبون هناردح یزک

 یرابد لوا دل هس نه هليا طرص

 !! یرانم رر زردبا لاغشا

 به رارانم ردیلام اتوم

 ! بش ره عاقب وا رینالْشقلا

 انآ رام كلیشک كس زو

 ..!¶ ا ارم یهعطق و یزعروا

 رج یآ ەس نھ ەدىأ "العف

 ! ریدت لناس ها "زردا انعم



 ۳۳4 تس
 یدتنک هدنرارب هداز ربم

 ! یدتیک هدنرلکوا یک نالسآ
 ندتسف را ید رو ونوس کوک

 ندنسهفرف یدرووروک تردق
 یدح زاها یهدنآ 9

 یدرن تنه یهدازربم

 الابود نیر رب یا رايا
 ۱ رب و رپ هلاح وش ید وتف»

 ا وک هدیآ وا یر یدرایا
 اعا یزاّریها یک هدم هن ب

 ناناش هاد یرب ىد وا

 ! ناسنا رب ادتفا ةتسواش

 ,كناناک یساوق 9

 ا یک لاثغ

 E یدوح هقرح ےل

 ندنهشن لکوک یدرالریف
 ك٤ ورو هتأروا یدرتسیا
 ! كغ ور وک هلبا لکش وا هبادعا
 م شم هت هد نک لا ما زرب»

 ! مع یدلوا منام .ییهغیا مزع



 !شعا تراقح هزحنا را

 یلاو هدا لوبق یعلست
 لاها شماغوا هدشتآ

 ننګ بودا یثک هجرلکی
 ۲ صوت شطا هرادپشم

1 

 روپمم

 ۶ ایحا یرریک- بو اوم
 E ریظ هنایحا

 یاب لک ترا وا هوم
 ! ییاقتا یدل آ هیادعا

 ( لب ) ضر راو ( دنس ) *4بداب

 ۱ ۳و او یدل وا هرهق "هادرک

 دادما هکلم وا یدیشل وا حروب

 داب | داب هح ره هلبا مادقا

 ماكنا ریس ناطلس

 مازعا یدتا هوسوا يکنشوه

 ایحا یراید لوا نوا غا
 احا "ردارب "رد یدتا مزع

 یلاع نامرپق وا یدتا قوس

 ! یلاش مردلی یتسودرا



 ۳۳۷ س

 رايب لیمو نالوا یسومان

 ! زلیب یلیسوب نالی ییایرد
 ۹ نوک زود یمرروس هن زو كکرا

 ۲ نوذرک هآ دف هز كد

 مل" رهرهچ هددرف ره

 عرب عر هدهرهچ ره
 لےکم راهدد هددا رفا

 ا
 ؟ اب یکلم و كج هیلزوک ےک

 ۱ مدآ هسا تحار هدهس رب دلیح

 هعمو لاحر هنشاق نوسروس

 ۹ رومک یدیما هن هدلوا نس

 تابز صع ماود هکدتا

 ! تموکح رب هو هز قبال
 ! قلطم هدناهج رول وا تلم ره

 قحم هربرس یک یلاعا

 دال وا هلر رب هد همنا غوا

 !؟ دادما نوستبا رایک هرب ط
 شمکت یدودح نود هن ند

 ۱ لس یکلم دروم هدالا مه

 شعا تيدا هزعرومآم

۳۳ 
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 ۸ نده هل وا ب لصوم

 ؟ ندزب یرکف و قحهر دلاق ےک

 مزال رادتقا هح ۳

 ۱ عرج شاثم 4 یر دح الصا

 ارحا یرهد راد وس هراعا

 ۱ | غ و بی رظ هزاز 1

 راکفا فالتخا هددا رفا

 ! راک ادُف رب هدزمګا ردوو

 لازال هدیودون وا 1 اشاح

 ! لاها شموق زوک هبوش وا ر

 قو زی رود هک سوسفا

 ! قوط زف راق هکنوچ ٩ ای یقجاح
 لاباال هدنشیا و ره

5 1 
 ۰ لاال ام شتر

 ۱ تربع یدعش یدشود هرلتروع

 ابارس رویلیا ربهطاشم

 ۱ اح لاا هلا را را

 دن

 زار یلسح یمرول وا هدا

 ۱۹ ریهر هنا رد رحلیز



 دف یر ی

 ٤
 ندمراکشلد راب هلفوخ كلا تیاکش

 ندمرارق يود ؛ متا قشع تنج ناب

 ندمراربغا هدویلیا راهظا هشیدنا رکا ,

 ۽ ندمراز لاح ناراب هسرسنا ی هلوا رادربخ »

 « ردالوا هسروک نزا نس توقلیوس یی »

0 

 تنم لصا معشع تنم یدرول وا فدا و مد وا

 ا 4 ؛ تف آ لصن مداتعم روج راکن

 تبلا هدهلوا سوأمو راز یدرروک یلتح یتب
 « تلع لصت مراکفا یدرالک !بول وا لاح مد وا »

 « ردادوس هن مالاح ور ردهدلو هن مالایخ «

 یولع ىلع

 0 9 Ol 1 مچ موم

 تمایف ی a یا ٩۱۰۳ تره

 مر لأم ىلج هن ۰۰۰ ! اهه

 اعام یھ یاففش

۱ 



 e ۳۳۵ سم

 كنرلترضح یدنفاكب دماح قلادع ولت دامس

 سمت یلزغر

۱ 

 دادی: هدمرادد یرارسآ كفل نی رنا

 رداعب هولج هشيم ادوس تلاح هدمزو

 ردادوسو قشع ریسا هراج؛وب : رد رلنروک
 « ردادوه كتفشع كنس هدلاق و لاح ره ےب »

 < ردادش هلکدرد كنس ؛ كعشع كس ءاحو لد »

۲ 

 نس نیسنس !هام یا نالق رهام صاشرب ینب
 ! لدل ردا ماهلا رارعش نکنر ه كفشع كنس

 ندمدا هک كلاج مراکفا تیولع رولو

 « نب مدلوا عاشر ردهلکطیف كنس هدنام و »

 «ردارالد معاشر وا مهسرلیوس هنرهنوچگنس »
۳ 

 هدکلک دا تب قود یس ډک دنش ود

 هدکک هدا تحالمو نسحرب روح لاج
 هدکلک هدا تلص و مز یازفناج یافص

 هک هداب تن روف .هلکشلح لاا

 » ردادس ةدماد> و یرو تراده ر ندرو و 7



 تم ۳۳۳ —

 هدنکا قام لدن هدیما

 ! فاصنا راذک روبدا مرع

۷ 

 ؟ دادما رلیا ےک لهسبا زا نس
 ٩ داشاب بلق یخ دل وا داش

 داتعم روج هوا نس هغدلوا

 ! فاصنا ؟ رازو ءآ عیمزعا

۸ 

 ! هناح یدتا لری ار

 ٩ هناوجرب یمرشبقاب كلوا
 هنالاظ هنا شوغآ

 فاصنا ؟ رام ین یموسکح

۹ 

 ؟ تقاط هدلد یمریفار ترسح

 ! تیابن یتب كجهیلیا وحم
 تفرف غيت دیهش هدمهسا وا

 اذک



۵ 
 نیسردا راز راز یکفاشع

 نیسردبا رارف نکرد لکلک
 ! فاصنا راکت یا لیق فاصنا

۳ 

 نایاب هبارطضا مکیدکج قوب

 ؟ نادجو هلاح و رول وا یملئاق

 ناغفاو زوس هبنرو یزعا
 ! فاصنا ؟ راک میش هکنادح و

 ؟ كقايتشا لالم یمرع

 ٩ كقارف ا یزک

 كقارتفا باذع یموسلاق
 ! فاصنا ؟ رادیاب یک مةشع

۰ 

 ؟ یا كشرس لزوک یمزمروک

 لاح ناسل ردوا كنادح و

 لاب باجتلا قوب ا
 ! فاصنا رادنقا هکعا ضرع

٦ 

 هدنګا یارف ا شهدم

 ه دنا واتش و ک وارد كب



N 

 زکلابن هحلاق هدزکتفرف نامز

 نده ت بارطصا م م يليا م 4سا هت

0 

  ۳ڭم یسافص نوت شمراقیح هک بس

 ؟ نون س راج رویترآ نامه هصبلوا زس

 كيم یساشکلد قوذ بول وا مغ لدبم

 ؟ندهن بح بارش مکیدنا شو اکب ررو ردک

3 

 «مروسیس» : زکسرید یسهرص زوس اک

 ؟ نوت س راذکناح زان ردقو زکه سروس

 مرالاۇس مادروس رواق زسا وج

 ند ب تاوه و اکب الت

۱ 

 ٩لیامت زارب رول وا هل هسنیا

 8 لفاغت اجا و یال
 ؟ لمح هلفاغت یلباق

 ! فاصا راعشع- راب یا

۲ 

 نتسردبا رابتعا هکیرایغا



 1 ۱ ۱ و ا

 یصجوا كن راترضح یدنفا كمرک اد وم ولتداعس

 3 هربظن هذ رهارعاش دم وطنم ر Ê e هد | هم هز آ

 3 نده 3 نوجبن

۱ 

 1 نده س تابتحا ندقداص قشام هر و

 } نوح سس رادهبدح و لا رکیزو ر

 ؟ ندهن س باذحنا ےلق هزکلاج ردا
۱ 

 نیش ببرد لا لو تافل

 ؟ نوصت  راکشاو روظنم اکب زکسرولوا
 هدر ره یلع نکرونلو زکلایخ

 ۹ نده ےس تارخ یک وک رویدا زکقارف

۳ 

 ردبا نک ریل نفیدل وا لاحت رما فرشت
 ۶ وک س راظسا تح هزکفطل هک

8 

 نده س بایماک یرایغا زکسردا نذل

 س یو دل ملا ماتخ رربو

 q نوهت س را دم زک هدنخرب دهطاعژ رول وا



 تالا اب لاج ٠ نوتفع
 ! هلو هددت اه ع ر

 ؟ هلوا نیسراقاب نوچ هتآرم
 ! كلاح و یب روبدا ناریح

 نس ندا كتعلط هدادلد

 ؟ ن . كتشاع ها عیمزلوا

 راز ردا هلا قشع یرسر و

۳ 

 ۶ ی | € کس هدکعا

 میانص ا هدزژ اد وس

 ؟ عفان یراظتا و اب زامتیچ

 ! هتشا هآ یداک هک هقرآ قاب

 ۱ یا الّب ا یکلوو ی

 ! تيا ابفتخا هدحاق هعنوغآ
 | ذک



AS 

۱ 

 ی ار یی
 ین E ی و

 شع و وا یکح) ۲ ی

 !هبنلذ ابتحا ربا ادوس

 روطنم یسکع ہے وا هدای رد

 رولر رحم یدلوا شو باهم
۱ 

 ۳ زکد "| سونءهو] ییناش یا
 “کس علوا [ سرام] نت

 د  اویقوم هد [نکلوو]
 یر 2 : یکدوس

 ندلک . هدکشاب لزوکه تحات

 نس نیسلاج ٌةيماح ر
۳ 

 وب یس یدلیا یجاوما

 ردا ترک و وک یکدتطت

 هد_ذجا ا | رییس ] هله نیسرب

 قوش رب هرزج هلا كفشرش

 تیادرلتعا ها تبع وا ] ! هرهز یا

 تیا انشا هعشع یرابماح



 و 3 ۹

 یابقما هل وا ۱ ردیا

 تبا کس 2 یردیا اب

 آرا اا ی دیاش
RL E AT۱ ی  

 هلیح رازه قرهناللوف ۱

 ا دابص بيهم رالبق ا

 ق

 0 هو ا ۳

 ؛زولوش شو دا رظن فقو ری ر



1 0 LR, 

 ترام اور راو ماا
 تلاح یتوکس رولوا قلتغرو

۰ 

 دراب یادص . ریراقبچ شوف رب
 مه راننف بویلکد یرویج ویج
 مدامد ردا باتش هدیلف

 و نایک راما و یارهاتش

 قثاف هلتهج ره هشارفا
 یا رد دکلیا ح دم

5 

 ن نزا بآ 4 هطوا مەس

 رايا رظن یا ا ای

 زارا ترسم ردا یروط ره

 زاغآا رايا هدورس رارعت

 ٩ نیسلصت نوک و ! مزعج وق یا

 ٩ كياوح رد هل ٩ یملا كفيك

 كب هدشوص “كع هدکلع
 «؟ نیسلصت ؟ نوحما نوک و یمفاک"



 بس 0

 یف روبلبا یگح ليلي

 ینانج ردا طاشنو قوذ رپ
۲ 

 هارک  فیطل اكس یسهزهوآ

 ! راط وش نب رویدبا ناربح

 رهاپ زن لو  هدنعج

 هللا شەر و دنلب توص

 9 ای یر رەد شوق ر

 ! ناهرب هتح لاک هد شود ۳۷

¥ 

 « روطنسو ناڳو فدو نوناق»
 ام ٩ هدشاب ام ران مس ر

 هداف هنسادص :٠ زل وا

 روغ رو د رولت یاب ر

 ولو مشوف  دردشناوخ
 ردلزوک" " روف لوا یس لوب

٤ 

 مه رانف هر  هسرالشاب

 زادرب هنار . رولوا تدم ر

 زا ورپ هیر هبهوا رايا

 مر وص ر یسادع .یلشا لا



E — — 

 خاک رک نکرووا زس

 هرکفاحوق بتعرد رلیآ

 ! ردقوچ یرلشیا هلو كغجوح
 کان رردنوتف رهسو

 هزکغادود یرلبل رونقوط
 ! ردقو افص لزوک ندنوب هما

۷ 

 ! ها نکیا قحوح مداداش رد 4

 ! هاوا عوابص تفو ید

 ۱ تاه ؟ نامز لوا ییرابا تدوع

 لا راک یدیشعا ب

 ال ها و وا بض ع یزل وا ید

 !تابح باذع شعا راترآ معاد
 ی ولع ىلع

 xX مهب رانق

۱ 

 مه رانف ر هدم هط وا رک را و

 اهن 5 هب رازق 4 وک Aa اما

 ۱ زد و وك یس ردا هدادلد

۰ 
٩ 
 ر

 مه راسنف ردع.ط)ل رم ۳



9 

۱ 
۱ 3 

 بم ۳۲۳ تب

 ! مرولوا قجوچ هلا رتجوچ نب
7 

 لاسطا کد ردو ك

 ! لاقم زرط و ربک شوخ كب هیچ

 ٩ رل دقت یراهجوح ی ەدا

 ! لاوس بيت كب هدلاوس و

 | لای س رف تام[ اوف
 كعد. مدينا يدق رکف

 نامش هرهح هتشرف لفط وش قاب

 نانج قوش لاب روانوا
 د ر یلعوس هد ردق هن

 نایرک رولوا نکیا نادنخو داش

 ! نادنخ رولوا نکیانایرک و راز

 ! ردا قلتحوح ناموس ینجوح
٥ ۱ 

 هدنز ور شب رد هلل
 هدنشخ رها . یوتاب ناسا

 و رعاب هد « ! هدد یا! هدد یآ»

 هدا هام رول ۰ رروا قر

 ! هدنیز 4 قاپ هدنک اب هچو

 ! ربرغاج هدرا یان 7 هام



 ۳۲۲ تا

 ابرو راتبا ےک شعرو

 هنتمامش توردا ورف رم

 : كنه آ مع به یدا رر وج

 ( هاک یتسد « هدادص یدنلب هک )

 ۰ 1 لا الا هلال هدح و

 OE رم
 9 زا ره یاد یعببط كب

 دوجوم قجوچر هد وا ره هسل وا

 یاب یززو هلتصع رو

 ۹ لغ ندق ودع تارا رل

 ! دوان را ےک درد

 ! مرواو نشور یک یدک

 مردک و زر و هداد

 مر مئچ نزح كشا ریدیقا



a Eh i E E 

 دودحان داعبا ردقاروا كلام باتك

 د ودعمان راصعا ررهد تائداح روطس

 هدتعبط ظوفح حول هاگتسد شا

 دوحوم ره هدناع ردرادینعم ظفل حج

 نیس هحاوخ

 دح و

 ا ن ید ہیک يک ول ۳

 ۰ ۰ هدا رد رانک مدروالو

 امم یاضفند را یدا اب

 . هدازآ ندنابداب هسیا رک

 مارخ یدردا مرازوک قرهلاط
 ۱ هلن ترب> هناهح یار وام

 مام E و راحما و هوک

 هلا تبا هل رب هکناص

 ینانعم رصد یدرایا سس 2

 ۰ ندهرهاز موڪ ۰ ندرا هعلاط

 0 کا 2 ربا

 هنتدح و شورخ هک س رادغلاط

۲3 



4 

SR REL 

 باتش تودنا ندا هفرط ناسا ما

 تاهش نالوا طقاس هللا تیرفلد زرط رب

 روهظ بویلیا هلا قوش رامون یا
 رویط ندهلکیا هللا هم رارد یفافا

 مادم توقرح نت سرا یا دیک آ يا

 ماوه ندا دادزم یتشحوو مهو دناسنا
 اوه ندفارطا بور دشت لصتم یا

 اضف ندا ناشوح یهاجم ی جاوما

 هاتف داغ یس رددت راهتوخ یا

 اچ هنیس رع یحدبا راث رلیمتایا

 رر نوصع شجا را هفوکش ! رلفرباب

 رهنایشآ ندوی شوق راد
 هنلاحب نوسلاط ییلروک كسک قترا
 هنلاح یدنک یتحوح كدا رت هجرا ر

 ناوتان لفط نوسو وا نوسلوا رسدحار

 ناور نوسلیا یتسهددد كشا هدردام

 ' وعوه روته و E یجربم



 ناور حور ا یو شوق وق بویار ی

 ۰ ناوا وب و قاوشا 8
 0 O e هداز یبا

۳ 9 

 + ردررحم هدیر روا یربق تاغحوج تایل 7

راص هدولناس یا
 یا ۱ قیشام

 نج ناوجو
 و

 0 نزجوم تانابت هزات ولرد ولرد یا

 11 ۱ ا ادخ ادل وا هک هلآ دعم یا

 rs انشآ تیهولا هلدتا ىلقع هكضف

 4 نابش نکیا شلاط هب وَ وا هدنجما راهزا
 هنعارف نیسرول وا ضرعم كنهرابه+

۱ 
3 

 هنغالوق روس قج هیس الک ] 1 نیسرایوس

 رارقب حاوما لفاوق یا ! ؛ دا یا

 راعشیب ناا یک هدنجما تاثناک یا

 هابنا بابرا نک بولک په هک! نامروا
 کک شازآ یا با رکقرب

 - . هلبا راک زور "هلولو هکر ویم یا

 هلبا راسکنا هر ر زکس ر لیا



 ۳۱۸ تس

 ۵ ولع کوک هدهاکبح طرف

 ۰ موش ردادق هحرک هکفوذ

 تا ماکشوخ هد یکن ابهکنو

 دعا ںوزع یک وک بو هلم

 اا نوزفا یمنادجو نزح
 یرهد یالب هد مریلپ

 ردلور ریلیدیک قوب شاتروق
dn۰ ردل و م تایسا  

 ہدابزب زب یل مر و یی هصع
  aهدان سس ر رتک مزال ۰

 ناشف هدنخ ردق هب دوتا هله !

 نازات نامارخ هدشکلد زا ۰

 راوک ده « روک هزات نج

 ان سو صمد لک خاش رینلاص 5

 مه وا داش مدو هد زر مهلوک

 مه وا دازآ ندرهد ا

 رگ تصرف رک هرکرب ها

 لک تفاط قو هج ز هدهب



 n یا
 | وا انشآ هکشیکح و تاذ راسا

 هندوجو هګ ديا لّرتت هڼن اما

 ۰ هکیدوجو هدنا لوا كنس رولوا عنات
 نامزره هدنمارغ " هدنسهدنخ دن رج

 ۰ نامنا رلبا یسهدارا كنهللا

 ناح a «تلضبف یلفرش لا هدلاع

 نامه +ول وا كاالحو نع دارد هلکر ک ذ

 : ا ردا دم هکهوکش سەل 9 صد

 نایشآ غره رول وا زاسهمت هلکةشع 2
 راکزابن ناح كي اکس نوعا بآ الماد رب

 زاح ود هب رح لکوک هلکت رف هدعل وا

 تر قافشا و مار ردنصا ر

 ۳ ٩ رفع یتس وا زب داب ی وسش ود

 رور
 زارب انوا شوق !یسورواب ٹالم یا
 .زارا تراطش نوش ھا
 ۰ هب هم رلت وا زونه ق داع وط

 ۰ هب همالټ | ٤ه هم هنن وا تا ساوه

 وا وط هلې“ د "هدرح نماد



 را تو
 مردب روی هدا ردعلوا

 مرد *یدا یدلوا م ردأم ۱

Eرام ناو فسا کن  

 ۹ یم رالسغآ مدآ هتل رب اک

 هدمر اظتا را روید

 ههدم رام نماد رمشدوط

 یتتقد مثج هکناص مرروکح

 یتفر وا كنحور مرایوط

 هلوس هردام وا ! داب یا هلوس
 . هلو رسا قلوا نزهنیس ۱

 ناصقن تبسن ههللا ږکح

 ناسا شرق الستار
 مظاب هدا زیان

 سس

 ندنناجانم

 نابل و ناکما هنفوق و كنهنک یا

 ۰ نالا ناع رثد وس یس نیتلب هراکنا

 مب متلاح یت وعد باح لی
 عت زس ەش قجەلوا وح و اح هلکما
 رولو یش EON هدکو ک هک ریناص مدا



 0 للتاط هن ۳ ین

 مظان هداز 1 5

 1: ۳ ترا یمرق ی
 ندلاح وش 2 نيل ات ۱



 ما
1 

 ۳ 4 1 بداو نوکس یوم هداروب

۱ : ¥ 

  Eی ۱ :

 ۱ ۰ تہظع كمد نیشناح هدارو

 . ۰ بر تردق لاک شلوا رهاط

 تريح رپ تاناک رب هکناص

 ۱ ۰ تیرح ندفرطره رروا قر

 1 ۱ اب ۱

 هسودرفو ابص هقدارغوا
 ۰ ندنمافص بقعرد هک
 هل یهفوک ره بوالئاب
 را قا ا توارط رپ
 ۱ یاوف رد قلا هر

&# 

 ضد E ع # +



 اس اد

 تا زل وا ها ور نی رخ تب دح

 لبلپ یاكناجرترول وامهماخ هسرول وا

 ساب یر

 ۸ هدرا ی وطایا

 ۱ قلرازم"

 ج نرو خیل توکس و
 یار نا یوطخ
 جو ردا ینردق تعنص

 یتارون ناهج یولع هن وب
 N یاهو اف

2 

#۷ * 

 تاسلا هدنګا تشحو هو

 !اش روت هدنجما تلط هنو

 ۱ تار ناب هد یاصق وک
 ازآ رکف باتف كي هعن
 ! افص هدنتنیه رو رریدغاب

9% 

۶ 

 بارخ كنسوا كکيدروک لکد شاط
 ۰ ردتع سط a یاس

 تاطخ هدکلنا هناغیلب هن



 EE لی يا ت ےس وا ی ا

 E بلب یا كنامز نو هلبا ناغف نوت

 یلک هدنخ ی راس یوج شورخ
 لبلب یا | تا قم هی و ندا

 و و هاو رک وکو الت
 لباب یا كناهج كسنس یتساغص نروس ۱

 ALET یی
 لا یک تادا نتکیدضص یو

 ی ۱ م :

 لالح زصم هادا نسح و هسرند اور

 لسبلب یا كلاب هیابدا ردا لیخ

 ره ره 0
ONE ِلبلپ یا كنابن درد یفیدل ون  . 



aبیس" ,۳۱۷  

 افا ردا رهد رهق هدینآ

۲ 

 هلا تلفغو لهج هلو زردیک
 هلا ت رح 2 تادرک رعق

 هلا قم ۳ هنر ول رد

 9 یز زا مانک و و2

۳ 

 یداید و بویلیا ریس هسزپ
 یداب رده هنح رط رو

 یداحا رس قلخ قلاخ

 YL زروسا كابب ی هلج
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 لح ك° نو ڭہل

 یللب شال وا ریست هلةغ

 یلهجو تلفغ و زت همدآ
 ۰ طب هدنکا اطوب رار ردتسا

۵ 

 ندنت تلظ حور بولیرییص
 نطو ما ع هدک دلبا تولیزوس

 ! ننعم رده یلصاح رونلب

 اسان ولر مه دا
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 یدنوقوا ملح کیا مادعا

 ها6 اب یدش و هد ۳ و

 هللا دارا مدا وا یهناود

 "وا یار رج وور

 هدرمد نسح شوج هد راحت

 ۸ دنا یدک مد

 راو شزتسوک هکلب هرلدرب
 ۰ رادید قوش زرد او 1

 نکرولو شرورپ هلا ت رک
 ندر یدش ود دیش و هد مرک ۳

 : قولح بد ردو دن ناسا

 مظاب هدا زیات

 ندوصر قار ناز
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 تابح و ردارطصا رب باوح

 ! افیحاو هرزوا كلوا زشغوط
 تایفوذ هرذ هرذ هدا را و
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 ؟ قارپاب یللاوز هلبو ههر
 * ی هشیم ۳ دقس هنطروف ؛ ل اب

 ۰ یدبا وا مدیرف هاکدانتسا

 اس داب ردیرب ندنک وا ات

 "اورب ی ایل ر

 ههر ےل یت هدکندروس

 . هه رګ ماب هراغاط ندهووا

 ردکو فوخ الب هلو مردیک

 ۰ ردنک هک لک قرو هسیس هز
 : یشر ره هسا مزاع ههر

 (یرد یدتا هرلذ وا داب فر

 مظان هداز یا

 هس هش
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 علاط موش مو یه

 عبا هب السا هن شمل وا
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 یراظنا و راکفا ردبا قرغ هنزحو سی نارازه
 یرازو هلان یناجن كلریفرب ربمآ توکس
 یراکفا رلیا نوتف» هک زګ* ردهموظنم رب وا

 یراعشا وا رالک | نیلیا رس نمکد زعَسیا

 شهدم رددایرف یردرب راع رب یوکس
۲ 

 ردنوکسو تعص ندا البتسا یناتسرارم

 ردتلاح هن ملت ۰۰۰ ردهلان وو ضرب ا

 ردا سرد لمم هرکف رب هلان رره هک

 ردنقيقح رولر لتا ےک وا ٩ ردیمح

 شهدم رددایرف نرد ر كرام ر ی را
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 ناسنایا هناص ردناسل ی دماح كنسرب بوروک

 ناربح رولوا مک یناسل رب یهلا ردراو كنآ
 نادح و نیلبا شوک هدقارغتسا هدندح و مد

 ناتسرا نم و رسره هلاناسآ هراوف راحاص

 شهدم رددایرق نردر كرام رب یوکس

 هداز لت ۱
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 . زطب یدیاب هل لکوک هرات

 يک نخ فدا
 «یدحاق هغاز وا نوجا قاتروق

 , یدجا نغاحوق اکا تفا رب
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 ٩ ینئرا یربلآ نوا یاس
 : ن راجا نفی شا لوا

 } یدل وف وص هعهج یدک اک

 ۰.ندشبا و رخ ی ځد لو

 ( ردارجام هتشب و هللاب )

 : ردا فا هک زوا یآ بییعت
 ردو رادنتفا هدهارد

 ۰ ردوو رادشفا هد اردک

 شماه

 آوا بس یو وب 2 لد

 تسح ندا شس  هرلاع

 ۰ زا رالہق ی زوس ی

 مظا هدا و یا



 را ات اد ید شلاق

 “تعج ریدتا هلصا هک حور ۰
 1 3 1 تد وع ها نج هل وا لدباق

 رد صف دم هڪ قرب یا

 ۰ ۰ ردرفس نزح اکحب اداب + ِ
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 روت! هفت هلعش یا ا
 14 ! هادتها یایض یدرزگح»

 ۲ لت مد ۸ فدا 1

 e ! هبا منه دح یدیا ارش

 سا اتو درو
 بلا ۲ تلط .هکرون یا

 ی شە یردق یا

 !تیانع نال وا وح هر شو ی
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 لک *

 < مرام روبلکا هک د-عرلوا

 ۱ رهق تاسف ر هلد ا وے

 داب ہ_ےناک راهرطاخ لوا

 ۱ درهد یرونمح دیک للاب
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 نس كدا نامز نامه هدنردق

 ۰ نس ادا نامرم هدهد ريح
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 ! تریحو تہب هجن وش ود كمزع
 ٤ حا ات وک نالوا هدک هنر

 ۱ مع وم كن رد هله ر دل

 ارز وا رهظم ۵ہ Ce نس

 . دل وا رشم هلا رام

 دنا تأرح یلبخ هکفصو ن

 ۰ مدت هش رط قح هل وارب

 7 يد دہمآ هدمرگف

 2 ردبلح ك کرنا ڭكفطل

 ۱ ۰ كس 1

 E هلام كفر * ا وفع

 | زارعص هلابخ لکد هروصت

 میظان هداز یان ۱

 ! لوا مدروس ےک هریلد لوا

 " هلاوز نالوا نرف یسکع یا

 ؛كفشع رازم نالوا ردلکوک



 + ٠0 یاوا كرا ی
 رصف تګ هساک همدص لوا

 ! رسکی یدلوا كهوکش لاما

 لدتا تباقر 4 هرطاف نس

 : دما مارک طرح اوت

 یرب هديا بلق هراایرد
 ۱ یرت لدلیا ندحا وما

 كدلاص رو هغ هلا قرش نس

 ۰دا یناهج یک دیشروخ

 نکراچاص راق رب یرننوک ناش
 ۰ نس كدنا لاثم همر دلی ناخ

 ES دوز

 ۰ لعشم هدک هبلاغ دن ارکح

 ریه ر هدف رع» ه ر نیسلس

 ۰ ربهش هرکفو لاک نیهاش
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 ۱ یرلد كتماهش نادىم
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 با عاف ماقا _ ا

 ' هدح* یدردا رفظ هد ار
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 هزب زعمارب .هالوممج زج

 ؟ هزستیج هل وا قح هقاب مک
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 و ےس تر یا

 ! ِتلاسب و تلوض وبه یا

 ! توطس شم هزرل تفآ یا

 ۱ تدح و رادتفا قراخ یا

 4 ۱ تیام لعشم را یا

 ۰ شعا صصخ نیس هه ی

 اید ۳ E ید رب

 هام هک اس

 تو یدرفتفم هک هلج 7

 ۰ ترف یدرر و ناح هر

 4 تم وکحرب یشراق هک رها ۷

 قلطم قدرشود هکتهش ر



 نامزر تام O را

 ! ناهح شام هل نس ریل هدنس

 لا كج یلاع ا
 لدا هلازاب و وا یدعم

 نا ی ا لوک و نسرا را هرکص

 e ۱ ای نیس رول و هدر

 هلاغ بووب هدو یو
 ا رب همدا رول وا مزال

 هن ابد هد هسا وا ا (

 ( هنآ ره یلموس یک هلئاع

 هب | دم قرهقبح راکم ییئاح

 هنا رب ریلبت اجو وا هرکص
 راو هلدل وو لابع بح

 یتعاب اھص ییعد نط ءتج

 مدد ردامج ح ور نط وبح

 ۰ هليا E هدب و ردوهرذد

 رریدلی یتنیهام همدآ ۱

 لق هتفزعم هرهاش
 ۰ جا تاتشهنارع هک
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 مرايا ادفیماید هکقوذ

 «دنلفغ رالاط اغاص یهدلا و

 4 هتود رظ) یمررک وقعوا

 ؛دکتالابح قا وذآ ھن لاط

 | دکتاقالم هل رلک لم یدیاه

 ؛یی.ن ؟ رونو وا ثاکرس یک وک



 رد زوسناح شت 1 لکد رو

 قاب هرکصالا یس یدرواق یدقاب
 ۱ دز

 ؛ قارف هایس یدلوا زور هرهح

 اک زا ند. هشسمز یدشود

 تکز ات نت یدلوا ریتحو تس

 3 : تهیدتىك تبوح وال راسخر "هزاغ

 1 بعک زامچ وا هن توبط) جور

 ۱ تسرپ یزاب لدوک ناجفا رب
 ۳ ت ید یکقاس نا وح یدلک
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 1 كس كلاوز لی یدلیآ
 } E تالا رخ هدرب وک هدر
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 احا: ك هالا ةو

 ٩ مانا بر لا یگ» ردام

 ؟ نارهم ۷. وا یک ۲ غګ رواب

 ! ناوتان ند یدایروق یاه
 كنم نیسااط وا 0 لک وس

 - كنس .نیسنابط هک ماعوا هکیرپق

 صید ناو دنا
 لڪ د قداسطم دن اف رع رک
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 ۰. تاسح هراز مچ اد ةه رو

 ندهن ال فط نش نکا ږغ

 مس

  ؛نددتاب .توالاص دريا تذل
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 ۰ ندد زوس هل ذس ه را هل ال

 ا لک یک زر

 (a رھ اوا قوس هدام

 تكکلرو افص یدشع وط یلاع

 نوت زودنوک هصک هلدرودبا قود
 نون و ف ادا

 هب رحم نذدهللا زونه یرهد

 ۰ هب د دس وه ید رب کک هکلکوک
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 ۰ نده كمرب و اا ا

 نسل بس بوحا هیس روح ور

 كن هلعش یرهادلا هش وترپ

 a اا ا لر



 ۱  شوجرپ شوج رکرب ردقو مضبف

e شودرپ شود شورسجاوما
 

 2 رداد مرو ا را
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 مارجاو نیمز رود هلکمشع ۱

 ما رآ رايا شنوک هلکفطل

 " هدام نیس دوج وه

 !اهدرههو یلایل هدزودنوک "

 ماعهلج طيح رکف نس

 ٩ مهبم یفیسالوا كتيهام

 r هدا وه رو رت هک ه رد رس

 د
Eهللا » كناب هدا وه  » 
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۳ 3 اص ییاوه یدتلیوم
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 هاب زوج هکمادام

 ورا دس نوا قوا



 راج دود هسراراص یراکفا

 , ریسک رادتفا رول وا دایرب

 رعت لاح وا ردنا یریبدت
 4 اص سم وا ررمص باب ف

 ۹ اب را ریص نوش نوت هدیهاک

 ۰ مزال لاقتعا یه رھ

 ۰ مزال لاعفا هرم شون

 تبا عرکلا دبع

 رو ,

 نه رم متردو شداشح

 نشورید وا ملاوع هلمضف

 : ا رک یدل دار ندش

 ۱ مهس ردنا رطف هناهح ود قبال

 كمح دوح و عید اس ن

 ۰ كفح دوہش ےیعالراب لا
 لاج تروص هدقل ور

 ۸6 قنور هدتروص
 ردکعد ےس دیس روح

۳ ۱ 
 ! ردکم د e هسذآ نو



 ۱ ردا یر
 راما هلذف و مولع لیہج

 r ؟ لفاغ هنامز رر و یقمیق

 ۱ ؟ لئاز ینامز هلبا یءشون
 ۱ یف یف رقیق یال فک ایک

 ؟ یھ یه هلن وا ر رک د صوص

 لاا با یر شاما

 ? لک ا ریا هک دعا نظ

 ,یتسرب یموش سشب هگدروک
 ؟ یتسد هلم هلحدق لوغتم .

 ريوس هدربحآ راقاب هرا وه

 ؟ربهر هناع رولوا ك ورد

 وا یلادر خام ٩

 ِ رم زرنا ا
 ؟ یمافص ڭم شعاو بوک 3 ۱
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 3 یسافو رد قاب هنماحا

 ند یی لوا هلا .تطل

 E «/یکناوخ ردا لیلع رب ر

 ,عرکت هلیا ؛ هستیا یتوپ مدره
 ۰ عدعت یرارم ردنا هدانععب

 : ,راکفا هرادا ردا یاسنا
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 1 نوعصم یعشعالاق هر عاش

 لورق هآ حدم یرازوس به

 اوا ا دیو ی

 ٠ تلاهجح و تلاطع ید رلاق

 < یه لب و السا ابو

 } رار دنا حرد هآ هعاصع ره

 ۱ راردیک ردنا داب یجب ماح

 ؛مدره یماربحا و درول

 مدا رسيا قلوا هنا
 ؛تمذم مرلیا ینو القع

 4 تام یک د مزوس و ۳

 ؟ ل كامېنا هنو براب

 1 مدا شل وا قشاع هع” شو

 "هلیم یتامز رک هد وب

 ؟ ۵.۰ طرف و راشاش ناسنا

 } ناويح با هدناهح یدیسا وب

 4 نايا هلم هروب یدزعش ود

 ,لنصحت راد هل وا رهناتمخ

 ؟ لیبصت هسمک ییاجوا یدزّنا
 9 ها هدرر و تور به

 ؟ هاتک ردا غی رد هراب رب



 ا دلار يا ایا

 شی نوا مو نیکست

 ۱ هرس شاب هداب جد مهسا

 ٩ راي بار هع بول
 ۱ یا اه ان هم وع دبر

 «یرادتفا ردقو هکمادام

 ا عاد تسم یمریشقای قهروط
 ٩ عاص هدزارب رواوا هن قهساوا
 ؛ردلا عفاد هك هلا ضرف

 ۰ لاس هل ضط افا م ریناسح رو

 اغا رلدا نا هراکفا

 “اما شمردنآ افص هدب زت

 ۰ تاراطش هسا رول وا هدمرکق

 ۰ تعیبط هتهدافا و نوسلوک

 ج باوجر کو نوسربو

 تراطس هساا رول وا هدم رک

 ؟ تجاح هح! یمراو هيه شون



 ؛تلاذر ی دارم ۳

 ۰ تفلا هلکنآ نمهدیا لقاع

 ؛لالعا یدوحو ردا هک ترشع

 ۰ لاجا یتایح ردبا همش یب
 هرکه تابتلا ووو تدح

 کف تار نک ندا

 ؛ردشوخ هعابط یمهکدسرد مک

 ۱ ردشوب درب رمقس رکف و

 "هدنن منع ما ود هبشیا ےک
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 ۰. زلباق هب هناسف و لقاع

 4 یمردا وس یم لقاع

 ؟ یعردبا ورفرس ه هناع

 1 یداد نده نر تیر

 ند ردا نت هعلناسقا

 « تلا هداسف ردا یالخا

 ۰ تلیضف نامز لوا رولوا مانک

 ۲ ادب هسا وا تر وا ور يعبط
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 ؟ رسا تن را یا نید

 ٩ ههاشخا و ییسهب قلا
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 ۱ وتو وش نالوا تو٥ "هدیاوخ

 ! مولظم و نالوا بارت روتسم
 ا نوسل وا كجرو وفع هتسداش
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 ۹ كنود نامح را و ىم تا

 ! راغوا ه القنا نوت اسا

 ! رارغوا هارخ رشب ماحا
  كنوخعس خروا هدر
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 | هاش شنا سالاد
 ؛یلاچ لزوک نال وا هدهرگق

 ۱ زلو یا ردییک جور
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 دم وز ز شنوک رب ورا و اب i ۱ ! لاح وب كقاب روا نیعبای
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a۱ “ناد  Eن هلا  

 E ر کک

 ا مبا هام

 ا الا ا و

 2 a تیادم ۳۷ نی
 1 با یی زق هموضعم
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 ! یدردما باتم قره وا نابرک

 وول هام عوف رح

 ! ردکم یزو قنغاط رلحاص

 : یدردا باطخ 2 هنيا
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 یک د یزاب اکب ! ہللا
 ! هارطضا وش يا یم هنس ا

 ۱ هاذع ۱ و یدش ود لد

 آ یلعفت هسقو اکب مر
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 ۱ هدعاب جک وش مرو و یدتا

 ۰ ندنایامح یب هدازا
 س
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 ا و یوو مود
 ۱ ه دچار روق هسذآ اد وس
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 ! هل وا بدعم ری ح ور یا
 وا 

 ۰ ۵ بر ۵ مس وی وس E E هکپلاا 4

 ۱ هال تیار

 ۱ هلو نا كحهدیا د وعد
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 < ندناعما ها مهد ود
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 dL شیامن یراخ هلو !عناص 1

 تی وا یا
 .E 0 شوپ یمزابا یرایک اخ

 یملا مت ريح ةتسبەد

 یلاع لوا هد ردقه م رکف

 یهاو تالیحم و روصت

 ۰ لا قوب هک رد یتیهام
 تبا ےرکلا دبع

۳ TT 
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 ا ا در

 ,هدز زکلایخ زکیدبا رب وص

 رظذ  SIKرود 3

 و E ale یلتشهد,



 بیش YAY ا

 ۳ وار رو تقال ةد ر ره

 ۱ شعآ شحاص دص را یرافبس
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 ها رعاش هد ردق هر ۱ عد

 ! ردلزوک كن هک مهسدد یم تنج

 7 هناهح رظانم ۵ لم درع

 ۱ ردلد رحم گ هللاب
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 رک یک ہدنج وش قاب قاب .

 هراکن ضراع ییک رزکب

 رد یو هدنیل سوسح

 هرادا ےشچ یه رر

۱ ۱ 

 شا مس هد رظنم و

 -یساهتنا كنسح یلاع قشع

 کا سان لزوک هن ترطف

 یبالحا 9 رول وا سا دهن
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 لع یتنچ هو ! تریح
 تداعس قراوش ناشحر



 م

 هناقشاع هدقیج هکقفا قیح

 نس نسادک اخ هفوشعم

 هنادک اخو چاص یکی راونا
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 هوشع و روهزکب هماناح

 یلزان یلزا *مسب " هتسه آ

 هولح یلتاط یلتاط ه و برا

 زاوا یارو تاجر
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 هداعم حاس هکنالوح

 نیسردنآ قغ هرو یکهارپش
 هدانز زار لروط رپم یا

 نیسردیک ردنا قوس یک هن ود رک
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 كعاملا ردلد روا قوس

 رواخ تخت سیلج هگداوا

 كعادو رول وا نزح “دولا

 ۰ روز ههاکب ورغ هدر و
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 * تردف یاه» لدن دسالآ

 ! نفع ود یهکنج وراه زا



 بس ۲۸۵ تب
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 رببلکح و فیطل رح* داب

 یراس تایح ید ربا مد

 ززم یدرویلیا نی هل ره

 یراس ةفوکش و قاروا

 یبل دف ی زج اک

 یراب وج شورخ هک دود
 ییرفلد نن زڪ كنهآ

 یراطقشع یدرول واهنادج و
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 دیشروخ ضرف دل واهدفرشم
 قراب هدنما را ن وکساک

 دعا تالعیدش و وط هک مدن اص

 قرشم یدلاق هدنحا ا

1 ۱ 

 فایرز رهمیدروب دنا خو

 لاح قهاوش هل وآ ر

 فافش یاہض یدارلیا لاح

IESG 

۷ 

 نس نیسنار واخ هد تش ز



 ! مدا تقرف راجود یدزلوا

 ,یدیلو شب کو هراچ ر

 ۵ ارو لوا
 1 ردقح مار رب هدو هحرک ۱ 9

۱ ES 
  ۱ا 3 رکلادبع

 دارا را لصف ر

 یرهمعولط نوجما تعارف ا

 یرګ رانک مدیا شعا یاح
۲ 

 ریکنا تفاطل م جاوبا

 یدرول وا ناشف فک هرللحاس

 ریا تقر نروح تاونصا

 یدرول وا نارعاشروآ دح و



 و نیا و

 ,رود ندهدید دل وا ماناج

 کک و

 ؟ روذعم ی کد رهدزنفرف

 ! هاگتاح تبارطضا لکد كسک |

 ,یها ود رولک مرد دادما

 ۲ رم اکو مدشاش

۸ 

 ۲ دانم صف ن اا يا
 ۹ کپ و بیرغ هن یفدلاق

 ٩ دا دما یمزلنا تحت علاط

 سک یکیدیما لک و تاہھ

 تار رايا ینما رتطتس
 ! كمرک هرانم نکیا هدنت ناج

۹ 

 ,یرادهینک خرچ وش هلبا ریس
 ! داحا رلیا ع كب هدهظط رپ

 ,یراب هتشا لباقم هدرد كب

 دا هلا دیما ر یرانادجو

 ! ندافج رپ نامز وش تربع



 — ۲۷۸۲ بس

 ر راو تا راو و هدلد

 E 5 غزول وا ندمهدىد

 ر ثا یزد هلععا

 ! لد رد دافن ف عبنم ر

 ,تقرف یارب راقآ هک شابرب
 O e یازس رولوا هتبلا

 د

 ! ناناج ها یدتیک یدلیا مزع

 یدل ر مار هدیعارا

 ,نادج و هکلدا قوذ دلاو رب
 ! یدلا مان هلا كنار

 ! قوچ كب بارطضا و مو ساي

 ! قوب ندیا لاّوس یعرطاخ رب
5 

 5 ءارلاو لیفس ین کوک

 دا یەت براب

 ! لدلاص هدیعا ر یکی راکفا

 ! تااه یدل وا هک كشعا تحد

 ,ییست رپ واب لآ یماناج اب

 ؟ ىلك ۰۰۰۰ ردن هللا



 دی ۲۸۱ هس

 نارجه یاو
 ۱ نیسلاما یب یودع هن علاط

 ! یناہن رولک كقسو لظ
 ۱ نیسذامناح یالب هل تقرف

 اجت ءا كلدقاب هرلشتآ

 ؟ برای یمالب رولیکج تقرف

 ؟ برای یمافج زاو هناسنا

 ,ردناجرت هرطق یمرهمشچ

 ۰ هلال نالوا لال هللا تفرف

 ۱ ردناببلا حج هعد قو زوس

 ۰ هاج تارطصا وا رددهاش

 ! هرطق یناق راض همروط اب

 ۱ هرهد فک فرد زلف تنا ضرع

۳ 

 ؟ نوزح هل وا نیسریروط هن ! مهدد

 1 ج ځدنم هدک ر ظن رب ره

 ! نوخرپ هلو یدتا یتس ج

 ! مربم یالب نالیند نارجه
 ! هدقارتفا وش كقاب هریثأت

 ۱ هدقایحا هیئس هده رک نوک



 وا هزار سوخت

 یهاکن رویمروح وا ی

 هراکهلبح وش نکعادلا

 هراکشناج وب زکیعشالقا
۹ 

 ,هام” كقبح كحوا ندکسکو

 ! هدر و زکه نال هنن اما

 ! هدر و زکه ناد هک تاپه

 | هی لب نامه زکسن ورقم

 هراک هلیح وش زکادلا

 هراکٌشااح 9 زکیعش القاب

° ۱ 

 اره ,رادم شه یقلتاشتا

 ۱ تامه ۹ ,e شعا یتادح و

 ؟ هرهق و بج روید هل نادج و
 ۶ بالاح و رد ا سنی لس

 ه راک هلبح وس زکسادلا

 هراکشناج وب زکیعشالقاب
 تا ۴ رکل ادبع



 تس ۲۷۵ بس

 ۱ یسابم كجحوك لا كن هجاص ر

 ! ناح ی یطوتس 1 مه

 ۰ هراک هلیح وش زکىمادلا

 ۰ هراکشناح و زکیعشالقاب

1 

 ! زسافو كب وا كيمئالقاب

 ۰ افا رلیا رهام هدمادعا

 ! زساوت رلیرواب وا یمن و لاق
 اما رغ وش ود یو دارص

 هراک هلیح وش زکسادلا

 هراکشناج و زکیعالقا

۷ 

 0 دال لوھ

 "یاد صف هرس ان وک

 ,یالک راو هدنس هدنشدب

 ۰ مداخ « یوزرآرب موئسم
 هراک هلبح وش زکیعادلا

 هراکتناح و زکیسالقاب

۸ 

 ,شل وا رازکد راهووا رلغاط
 ۶: یه راس رشت اظ



- ۳۷۸ TE 

 دف لجا موتوا هداما

 1 ! راشوق ناور یا كيمروط چ
 ۰ هراک هلیح وش زکیعادلا

 ۰ هراکشناح و زکیعمالقاب

۳ 

 ر وا لکد هز ولا

 ۱ هکترو نول یمراقا داص

 «هکنفت مدیهد هدهغار وط

 ۰ نورفم هک اخ یدصق یزس عا

 ۰ هراک هلبح وش زکیغادلا

 ۰ هر اکشناح و زکیالقا

4 
> 

 ؛رک ارفناع تام نکشوخ

 ! تورم یوا رویلنا شوک
 ,زک ایراد فیطا لاکشا

 ؟ تقر نسح یرریو هزیرنوخ
 ۰ هرکه لحن وش زکیعادلا

 ۰ هراکشناح و زکیعشالفاب

: 
 !ناشیر ردبا یزککنها

 ! یسادص كنکنفت زودناح
Aیر رهن ی نود تار و تست ارس یا ی اوت سر بر شم تک سس اش ایا سا که را اس یک دیتا  



1 
™ 
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 ل

 دسب ۲۷۷ کس

 ! رزکب هقوش راب لصف رب

 ؛ روا تقر بابش لصف ےک

 ! یمافج رولک كردبا بیقعت
۱۰ 

 ۰ تراطشرب نامزوا یدک

 ۰ توایص دفوکش ید) وا وح

 ۱ توس و لاک هنتر یدک

 ۱11 ترک راه ربع تر
 تا عرکلادبع

 دا
 ۳4 ف

۱ 

 ردایص بیهس رویلک !رلشوق

 ! یکنفت قاب هدنلا هداما

 ۱ یکندخ “هاد هشوب رقیک

 ! دالج وا رکید زوک هب هما رب
 ورک ھل شب کشش

 ۰ هراکشناح و زکیعشالقاب
۲ 

 «هدکت لا ,تفرتم نفسذ
 E ناما زکرفلسس



 نر  !وشراف هناهج لد ید دیقال
 *یدلوا دیقم لصن یدع قاب
 یو یالتعار کک

 ! وب یتقیقح مشعا تدب
: 3 

 اع یر وا اد
 ٍ و اک 1

 ۰ تیشخ شخ هزول یتیهام
 ! توابص هن رواک هراکفا

۷ 

 ؛ مدقاب هناهج یعزوک مدجآ
 ۱ مدروک ترا ورک لتشهد

 رک یاس ارش هیت

 ۰ مدقاب هانح رەد یراو

۸ 1 

 ! تک الف رولوا دید هدلاح
 ۰ هکدلیا رطخحت ییام

 ۰ هکدلیا رکفت ییا
 اخد ضا رلیا لبقتسم

۹ ۳ 

 ۱ یسافص كت وابص ماکنه



 ؟ داب نیسیم رویعا هراطاع یا

 ! زساف و " یتوابص ناوا
 ! زسافج مرنوکوا یدشک
 ! دابرب یدلوا رلاغص وا ید

1 ۱ 

 ! نکتجوچ 5 هآ مدیا د
 ! مانج یدا قوش عینمرب

 ۱ 23 یدا قود عمجرب

 ! نشور یسکع یدع* هک تابه
۳ 

 ' قاوزا ییا یدراو ی ءو عم

 ۰ یدروس ا قدا یو
 ؛ۍدرد هقشب یدقو یدبا روذعم
 ! قاتشم هافص یلد موصم.

٤ 
 مارا نودا نا ر

 راس هقوذ یرکف ا

 رادک ۱ وش نددنا وچ یرذادح و «
 ۱ ماه وا یدشمامر و هنن راکفا



 سم ۲۷۵ سا
 ؟ ریدقت یزعا یروت وا حاورا

 هدنتیهام ه ول هدقل وب

 رلکب ضد رب ندنس ر رج

 ! روربح ور یا لوا ناشف ولر,

1 

 دل هدکعا تردق هجراکب

 ا ار راع رد

 ؟ هقشع زاحما تباہ یمراو
 ! دیما قوذ كم هدنکا درد كم

 ؟ تريح یهنمرو یلکد برغا
 ! تیور یتانح هدنحا خزود

۷ 

 ٤ ےھلم یتادل هنایح نیسنس

 ! درج نیسنس قیتح قوذ
 ۱ د وم دا دعا نیسفح صف ر

 ۰ ماد هدنآ نس قاب حاورا

 ؟ نوضش هلک هوشن لا بلق ره

 : نون و نوتفع رداکد رغم

 تداث عرکلادبع ۱

  e oتک اف بم یا 1

 - را ی طیف ها

a aE 



N 

 هلق ناج#* یداب هولجرب "
 !ه ذج یلناش یا نیسریاک ندرت

 س ی

 ؛ یلاثم مک وک یلاع نیسیلاع
۳ 

 ق ساق رو و
 *؟ تالش نان رها هنسح رب

 ؛ تدح هاد وس ادوس هبلقر

 «ققحم تم>> ردراو هدنلعف

 مهاینشا قو هدنش ولع ۱

 مها نیس مشع یا لوا راو .

 وا اد نا هد و

 كلاس یزل وا هعشع ها ریش ٩

 كئالم شل وا كم*> بولعم !

 یاب وهال كدلف توهم .

 رحم للاب نیسام زج !
 زحام ناسا نیسازف تربح |

۳۳ 

 ؛ هدنن رطق را و ےک ردرون ر

 رثأت عشر یولع ضف رب [

1۸ 



 جور ییاعد كناب نح” هناباب یدراو
 نانم تر هکساحا لاصبا هلا

 كلف مارجا شیبنج قرەلوا امرف راک
 BSE رس هگدنل و هرز وا ماظتنا

 ممال هدفرش جرب بولوا اقا من
 نازو رايد به ی یاد

Eكس ور ىلع ۱  

 ج

 یوا كنسح ٩ ارتا یندک وک

 " یلام هلادوس یتشرب تئیه
 : نا كماملا هدردق كنسح

  Nیواح یحو ےہ «

  9 0تعحع راونا عب

Xe ا ن هدلد ا 

۲ 

 اح یادحو فک هرظن ر
5 

 ۱ هنا یبارآ لاک هدنخ ر

 ی 0 ا e ا ضف

 ناوسح بآ ردراع دن وا ناسا وب 1 1



 بس ۲۷۸ تب

 هده اغ ناق هلنا نارفا تربغ رب

 نادنخهسل وا مزو هدناب قلخ ردق هن

 مهعیح یرورض هدنل الم هاج مریلاق

 نان هوای هنا راو كا یو

 اطل هلرمدنا.فطل کی با تاغا
 ناسح رب كنس هدک هباس ید نب هل وا

 هدسلاع فرم هسعرزم شسموروف

 نار تیا هللا كناانع یوخد یوج

 ڪات ند ظا مرک :ناتضف

 نامیر ضيف جد نب هلو ندشاب یکی

 هسق و ردانع و د ندا هسا د ید

 ناس لها رول وا ا د هم زرع نس

 ناصفر تجحاصف لها رول وا ندعرفص هک

 رده کی هاد ازرع یور ت

 ناروف تعال تآ ربا نوع 6

 عرش ار مها شدا وم تام یاب

 ناهر رب رول وا هل اف رع "یوعد مزوسره

 ییاف تابرحت را هدم هس ردا لس



 ین 9 ی

 ادبی هد ًةهناس ناهح هاشنهش یا

 نایرک ربارکم یشا یرو ىدا

 یبکح لالفا معنا مریلب مهاتشداب
 نایاب ودح هکفص و هد هسرا بابا هج رک

 رب رحم ما یکتحدم مدیا رايا .یمهلوت

 نادجو یافص هدنرک | یدیسلوا هآ

 مد ره ےک اوص هدلدل وا ردمطاق خج

 نامرح موغ كنژ دش رغم هلوا

 ثاکلف یرپف ٌهبرض ییب یدزا ردق وا

 نان هدالوه هک ناص ی ر وص یدلبا

 ردا ۰ تمدخ هدهناهاش ةیاس لب یللا

 نا وخ هیعدایدیشل وا تاکلوق سد وم ردن

 هد مصیف روبل وا لب چ وا نکیا فرصت
 نایرفهدکبل و یدلوا بولبقب وا هتتس وا

 مدلاق امنت یک درج حور از یاد

 نازی ز مدیما و تح نت یازجا یدلوا

 یراوهها شد رک *لرهءلبا رارق ی

 نارود یدروج هحایس یب هدّنط و

 دانوم ع * ی رکود

 نارفا قرت هلاسبقا ياب ۰ ندکجاخ



 س ۲۹ س

 هام تیالو رو هنشیط رهوج
 نازرا تمار ضبف هش رب لد

 سولاف یهلآ دقت هن ريد مع

 نادزر یاش + هاوو میس ار یو

 یلاق  هلتتسن هنلالحا روشک تعسو

 ناد رب تالف هدنهاح "هدلب طسو

 اله یماح لوا ردح و هتنطلس یک

 نافوطر هن هسلوا تاح رحم رر وا حوم

 مگ ردرهظم هبهیسدق "هوف ردق وا

 نادض دن هطبار رک | یتامرف هسل وا

 بیکرت لوق هرزوا كمالیا درب

 نامقجال “لج هطبار رولیزوج

 زدن وک ندنردلاخ هنعدل وا روده 1

 ناشخ ررمع هر ندرب یتیدنک رو روا

 تول وا لد هغمتا ناح هنفاطلا رحم

 نابوج شمل وا هرالو بوش ودهلج رای وج

 دا رسيا يفر کج ین هلفطا زا

 ناوضرضا ر كشر ردا یعارب وط یر وق

 هلدیهع رام لصف مد هدنخرف مد

 نا دنح بار لح ی راه زا یدلق



LT e RNاب  

 با ار

 یوبن رون یلاع بودا نشور مد یلیخ
 نابفط و یب تلط نالوا هدرللد یدک

 براغتوبن رم بولوا هرکص نامز رپ
 نأبات تفالخ هام یک دیشروخ یدلوا

 رارف هدر ر جد تفالبخ نشا یدعا

 نا ندلما ناھ نادا توا

 رشیذقوچ ځد كلراج لآ ویدل وا
 ناطاسهه وکشكنر وا هلا ناش و تکوش

 افص هعشیر رتیسح فال فاما ید و و

 نامز هاشنهش تحرف هام یک وک

 نت دیج ناال هبک وک جف هش
 ناربحو كند هنک اردا رول وا لوا لقع

 دک وس رد 4 تلاد ید واتس

 نابرد يناورش ون نوکو یلابقا ردا

 مع ناور حور ما نایعا نبع

 ناجر لیلظ لظ مثح نودرک ره
 ینثیداحا رارسا هتک فقاو

 نآرق صوصن ماکحا *هلسج افرام
 ۱ هد ېت هشدص یاذ

 ناب فطعرول وا هدتلادع هف وراف ىدا



 س تا

 رم نه ني و رگ ع ولط تافال خا

 نامزا و لوصف “لاو باحا ردنا

 دوج و تاربا تودنا صانع تاعا ما

Eنا ی هو لو  

 یدادعتسا بول وا نوزفا ندهلج ةرطف

 نایتمفآ مرم ا ےرکت یدل وا

 رش عون بولوا تيعج لئام ةفلح

 نارع بسکخ یدالیا ناهج هلدندم

 هند هطبار رب یدلیا اضعتقا

 ناهح نارع هزارش هلوا مک هک اب

 لس تب دارد هاتف
 ناید ےکح دنوادخ نوک قلاخ

 یدتا غیلبت هطسا ولاب یییدیحوت رس

 نابداثح تدحو تهج رهاظ یدلوا

 غیبت یادخ ماکحا تویلیا ادا

 نافرع هار لرم رس یداه رلیدل وا

 لاسر ناطلس تبون ٌهبدد بوشیریا

 ناعایادص و تسص نوت قاغآ ید وط



EEیورو یا یا  

 ندنفالتش تنج هاش ردر نشون كبل

 ا ملک . مرادد  رون راظتا ال

 ندنفاشکنا كارول راب تعا راک احص»

 د دارو هک لر ر وخ مثحر ء قسع دیهش

 ندنفاصتا غبت "هزغ تشهد هلل رج رولک

 را رما ند یمردا ناسا نرقح تانک وا
 ندنفارنعا . بایسآ مدآ نفرح تاج

 هادا مچ عم رارسا تها غرو

 ندنفاکش تردق ةماخ جول ها اشاع

 هب | رحم ا كتدسرپ ورا ردرک ۱ یهاکن

 ندسنفارصا ددهز بایرا هتلها تایارخ

 ا رازک ردح كغيلب عبط رکم

 ندنفاصم "مظاک نهم نانا واس ررحاق

 اشاب مظاک

 هدیصف

 ناعما هک فطع ندا هنوک ع

 نابع قح مکح و شدنحچ ردا رس

 ارچا هطدار رد شسرد هلا

 نادرح ناکا le ردا هرز وا مادیظتا



 هود ی

 نکرتیا ترمشع هاب ریلدندلد باب را نقاص

 هدنتسوا لک ام هلرت ریش زلوا اح هفیطل

 یلاعكتلذ لها یردق هدادخ درب رول وا

 هدنتس وا لایشو اب ولعن كةلخ هدد رزک

 دازوجح رب ران دیاریس یهامو رهم نارق
 هدننس وا لمر نر یلیل راروئاص
 كاشع ۱ عاری ور رددود داوس

 هدننتس وا لڅ ظفل لاد ه نمک اعم

 مظاک یتیرس تاک یک لک قوف لب

 هدنتسوالک ادوج ورهقح هجورارروک

 ران وسر امرف نهم نارابهلج ردالص
 هدندس وا لدنح میم زول رد رمضحام م اعط

 اشا یظاک
 سس

 رکیذ
 ندنفالخ و قدص تیفیک لزوس لوا لصاح هن
 ندا وک و فال ررعاش هلوا قرف هک

 زغا هاکن یدع راهسک یفوص هلاب یافص

 ندنفاص هجو .كاشفآ كيلق هسا وا افصم

 تیا ناسح | هس وب ی تک دنا فطل هد هس روکری



 ۱ هام ها

 رد او ه امش ےڈج یلهدح هدلصت ۱

 راو زکهناقشام هکن رکهولح ه
 هزسهلزکلاج یولع ویروندرمش) "

 ردراو رکوال هدراکلف کک لھ

 باال بجو ین الرا +
N A E LISA 

 : ہا ؛زکدا رم كمعا مرکه سوب دحل وا

 رد را وزک ناف وته ؛نالوط ؛نالب

 ریه دیک وا لى ر زکلاص و

 .ردراو ز که ناخ. هک انوک هدهدف رط مار

 دیک ا و دوت وا هدعاب

 ردراو زکه اشن مهسقاب هبناح لزس

 یولع ىلع

 : هدنتش وا لجنا فلژات قداح اكن

 - هدنتسوا لت ررتد ردروز تروص مدح

 تافل زّدباس طخ و لاخ هدکخ ر فرط نروک

 ونا وا لر لیلج ےظن ردارعا روناص



 نور تیپ یک ها
SE۳  

 س ۳ تب

 ۰ ارعم نددوف و ظافلا

 ۰ كساوترپ هدینش هلع
 هداژ لنعم

 رهاط

 ر ویدنک س ول وا تاثم هماص هبلاق و ن هک

 ونک تب ول وا باصمډ يدر هد وب رد

 هعادلا هناهح نوش تاب ولت

 رویدیک بول اس او را صسشب ره ره

 مایا ثداوح لیس یتساسا راقب
 رود دنک بول وا بارخ ملام مکحم یان

 یروج هاکن زعوط هه وشع بارش

 روبدنک تولوا تاک اما زاکوک هد مز

 ا رشا ید ود یدلسک و دهن كیمرر وک

 روی دیک بول وا باهم راب هنئسح را

 ناحرهوج هدر را «مدامد كشا و لکد

 روی دنکتول وا بآ لورم لوا هاا راقآ

 ج ورع مرکف ی رس هن انعم le هڪ دنا

 روي دیک بول وا باکرب# ادخ ې و نیما

 اشا ی رم



 ا

 یمن

 س ۳۰۲ تب

 هز دات ر

۱ 

 ردند4 بجک نی زح ےک یا
 ؟یراطنزح و كنس هدکلاح

 ۰ یراس نزح یدل وا اکب ندنم

 رد زهلات هلکنس هد لک وک

۳ 

 اد ر وک دد اس رم ول

 ٠ ردناببلاح صفا كنس كلاح

 رواج رد هاست اریخ

 ۰ یک او کی روپهدیا ریست

۳ 

 E هدنا موج هرکی

 ۰ ۵ ولق كس ههشب هد رات

 " ه ورع بودا لر یمابا

 و هرس یس مدلاط
 ٤

 ۰ كسادا ھام هرعاس نس



 تبب«۱۳۰۹۱ تب

 ردعح اوت مرگ صع

 رور رصع «ربب قشاع ر

 اه یدیفس ود دف وشعم

 دما قلا دبع

 مس

 ران هر ۱

 | ردجرتم ندهح ریلکنا ]

 ؛هامیا * ردق) وص نوا 4 کی

 دا نددلوا س قورو
 هدا ا ا

 ؟ هارمزاع " بیرغو اهنت
 ۱ نودا وا هدف یرادل وم

 ۰ هدنبما موڪ ادا هن کس

 نوک نوت ےک هش هننع لوا

 ۱ “ولنا موع ؛رروط نزح رب

 7 نا هرز وا قوا هزص الحا

 ۰ یاب رهم و هدمروک

 یچجرام

 ك دماح



 ثنسح روت ها فسا شعوس

 كنسح رورغ قاب هن شلاق

 ریغت ےکیدروک وب 4 بر اب
 سس فب ندهمر وا جحود

 رولا
 شلاق رانح هلا هجر

 تبو اب ریلک هدهزب تبلا

 - . تبلا هناهج زراب وا نوکرب

 یعوع نوک وا زردنآ تیقعت

 ی وز كنه وا ندلوا قو

 . كلاص و هرود هد هستم

 تالاح و اکب روبلک شوخ كب

 ٠ يا نام هدر
 ضرءههل و رول وا درا و

 مدقازب لدا لکد درده

 مدرب هراح دن زرول وا لایه

 را بایبح و هدو كش ی



 تب لوو سس

 ندک راز وس یدرونلهزات ناح

 تالاج هللا نسح یدنا لیت

 كلاث رب یدقو هک هل

 نسل فف وس دند

 نیسلکد نس یدعت هلي نس قاب
 ارح 3 وا کم هداک قدم

 هلاما كتعلط یدعر و 3

 كطاترا قو مهد قو قو
 اط اطخحا و زدیسهولح ر

 نیسیک نجا رب هچرک نس
 ا هک مهد اما

 ی نن رکو لیا ےس
 نش نیس راک داب

N N oL 
 راو تاغلاتقرب نیک وس كن

 نکل کک طاب هک مدا

AEزا  

 لم رولوا قوذ هلا قوش و
 وه ها ا

 قو لح هيل

 قوح ¿ن نس هغ وس وډ د ی



NR 

 عارخ یک كنم هد قاب

 عار براعتم مدشود

 دجاس یرروط هشود دوه
 دج یه زیلاق هدنک تارح

 نب رک | مهیمروک یس نوک رب
 نو سی ىدا راو

 رلارجام یکسا یبهدک داد

 رلافج كاکیدتا کب ید

 عاوخ لایخ سو وا نا

 ماتفآ دصناب وا دنس
 ا نو ره د دصع»

 نزهر یدروج یزب هاک ات

 لاح و کہ وب اکا

 ناور چ ا

 مدعم كدا لکد هل و نس

 مداو نج یدرول وا لروح“
 هناح ید راد ظذ نیکسک

 هاشم ياا ندا ر الا

 ترکف لاثم كحاص یدقنغاط

 رد یدرلاق تولاط راکفا

 ندک رازوک یدرولیک ود ادوس





 اه رو سو نر

۳ 
 هنارعاش لایخ مسح

 رشوهام و هلوا مک برای
 < رز ته رویا ندک وک

 نب مهدنجما رون ملام رب
 ندتهج ره دید هللا

 ازا کلان کر هک الفا
 لوق ااغ رس رمح
 رورپ حور ریفع مجرب

 رزکب هنایلا یوذ راونا
 فیطلت زیر هدنخ هعقوم و

 فیل ات یا نیبح هاناح

 و ردیایلوخ اب یمعقاو

 وب رد ىماقب رضا رجف
 تلیهه هرظنه هلو بر اب

 تب وه رب یمهدنع وط

 شک هدوح* ردهل | به

 شک هدوجو مدعهک ایوک
 نداعع و رهام قرف ی

 ناک نوت راشاط رغاط

 مست بودا قطع نجر

 م ر یاوس شاک



 بس ۵ سس

 تایهر ER DE ےل مدل وا

 دماح قطادبع

 لای كعب لاصو 2

 یولعم عقوم هن و بر اب
 یواح یان وکم عو

 قافا ندرب و رويل وأ روظنم
 قالراب هدید ر وت هدرظن ره

 ردناح 4 ایوک یناحره

 ندنانح هد دک یمس یر و>

 تدجح هدمش و ناح هلا ناناح

 تدح و فو و هدلح ون شل وا

 روک ماج طاشف زب رب

 تیام یب صحت تیود رب
 تراظن ریسک بیع 3

 A د و ولح هدهشوک ره



 اا نلف

 0 ي تا

 ناو نسح یدرالوا یللب
 رکبو هن انسح تیاف ۱

 ا هسروک مج ره

 . تجاح ه ن هدنهجو مد وک

 تراس رب هد ندم هق وشعم

 ۱ ی

 اعا - تعیتح - قوچزا یدلیق

 ( ا انو
 هناا وا یدتیک یدچوا

 هفاحا كم E en قع

 AN یو
 لدن كي هرنکح تد

 لیخت كب هدن رهق یاب



 تاب و تب

 ازفا تل + هيج نیا
 اد یدرول وا لعش كم یمهو

 دج نا ها ر ٠ زس

 رغم یدررو راشاط رلعاط

 مثوه مثچ ید جو وک یم

 ےشوک یدرابوط یطرا رود

Efزرفرع بول وا رسسکی  

 رز ر مدرد ربا

 تعسو یدلو باتبش ندرب

 تدوع یدلیق دیشروخ مدناص

 ندر وا هن بايات

 ن :یدءر ا ید شمت ؟ مدروک

 للا یا سا قو

 زورو بش ےب کوک نوسقای

 ۱ هام یدعوط هدنلاح كش

 اوا مدروک م رکص ندقدح وا

 وشراق هاع مع شجا

 وشراق هبادخ ردرلن ز ور

 یاهج یحح ریا احا
 یاهد هلا حورر ولع



 ی میز ی ترس ۱ 3

 ناو موی غرف 

 یدرول وا ناور و ره وک 0 .بئاف هدنجا ینایاب ی

 ا نافف یثرب نایرک

 مدشا ندعاط هدع ود تنحم

 مدشال وط زارب نوغرونوغرو
 تاغا هریدا و مد

 و
 مدلوآ هکنناص کوسا کوک

 ماع هلع نوسلوا دردم

 بر 1 یثره
 ی

 یاهو .. رو رهج
 لطم یدلاق هدټدوع هار ۱ 1

 تن

 تم ریمل
۰ 

 زور هب هد لوا
aزوو ل باا تجار  

۱ 
 لرم هار یا وح مدزک

۱ 

 کشم لاح توهم مدلاق



 تن

۱۸ 

 مدعم هسرول وا كحهنا مرکو

 مدقا نداع طقف هيدر
 مد ره هدک وا رازه دام

 رغم راک هده وک ره

۹ 

 راد هل هدر یا لیوش

 راجا و روبط یب هلتریح
 راطخا مهسر وک هدر يا شا

 ربو رارفی حد ۳1

 مظن ردا ناب هک م رپ

 ےس رب اب كچ هزات رب

 مروت رّسوک هک هرهج ر

 رقم رام رب ا حوع رب

 دما

 هاتر ىدا

 نوک رب هک مدیا نوزح تباغ

 نوکسوک هغاط هار مدقیح



 O یراط نزح و اا ندر

 ٠ a 2 1 7 یراب هسل وا فقاو کا ۳

 3 ۱ ی رارغا و نی دەپ

 ريف : راذکهر یوم

۱ ۱ 

 1 : ۲. نسل تووط تا هرک كم

 : a ر اک
 نس ردولب وا هکلب ۱ ۸ . عفوم ایا

 ا راک داب وآ ا

۳ ۱۹ 

 نوکس وک یدک یدل وامعاص

 نوکل وا یمنوسلوا مکیدروکر
 نوک ر هل یدا ها

 رقم راب هدر و و ا

۱ ۷ 

 نالات : هدهز وک د یمام 9

 ناباق رد یزح هسلا ماشفا



 E در زا مو

 كعاب و یک رودیقیج تا

 ربع راکزور یک هدننصک
۰ 

 هاوخ یورس وا رهروک شمرا و
 هار يراود شالوا

 هارت بلقنم یکح یش ره

 ربضم رای وج یغاح شمع
۱۱ 

 نایرع لا نج هنشت بل
 اب ی

 نان متوکم قور هد,درشوق
 رغم راک اح یرلطقسم

۱۲ 

 ریارس هشوکح ره

 راش ناص هناسل هدکلک

 جا منه توت نوف
 رغم راژو ر هد دا و

۱۳ 

 یاوج و هلمره كنرکی

 یادم نسح لا ادوس

 ینادواح رکف وا لیفتسم

 رغم رابع به یک یصام



 ای ۳
 : مس

 جسم راهب ول هد زن

 ندزکد شوهام وا هدن وسقیح

 ندزک دشا هلاح وا نو سذ ا ضرع
 ندزکد شوک شقنک شهاب
 عمه راش نو هراخا

۷ 

 لیواو وا هلا كنر یکیدتا ضرع
 لیف ردا نشر ەنى ىح یکهدمدان

 ا ا ما
 رغم رابڪڪ شا هدزغام

۸ 

 مرخ هراتس و هم یعوسلاق

 مامهسرات وط راوهندیشروخ
 مه مب یک كنا ید وا

 رغم راکت نالوا مهو ېڅ

۹ 

 كعارو عاب یمافص یکسا قو
 كغار هدنسهحه: یلیلب ر ¥



 ی ی

 رجع راصح و ند و 0۸

 روم ران ڪڪ رغم ا رد

۳ 

 اجر هرهحدس را و 4 هدر

 E رد کا یراز ور

 ا رص رصد را هل ربنم

 روم راھ ل 5 بارح

۳ 

 شوب هارت بولبرس برطم
 شوا زف ریان و ید و كح

 نسوهاح عزا و 1 هاش

 رغم را وح هداب هصاقر

1 

 عفوم "ی رم سس هل ون م هسلاق

ِ 

 عفوم . *"یربلد مد شم
 عقوم یر يڪ و کود

 رغم راز لابخ راکبا

0 

E Ep O TEAR N 

 راکب یر لوا یرره ناص



 راس یو بک رجاغا ۱

 كالم ناسا یہلا تا مدرد یاه ۱

 كنابرلدرب مروو رد یدای مدریاص
 هرابغ ندم ود مرع یوح یدراقا

 ضیا وسر نوکوا مدروک هعفد یجرب

 هرام یدر زکب هک قلضاب رب قلنارف

 نایامن كناوما وا ابوك یسیضام رول وا
 هراب هراب رلتولب ندکلیولس یدراقیج

 رک شلوص نوجا - مدرید - یرایرد 4

 هراقو ید لابح ندفرط رب مد راقاب

 راغ یونان نس اکب ؛لدشعا هک

 طعن نج زا بوبوط تیاهن یدغوط شنوک
 هراب یدل وا فق و مزوک هدناوا مدتا مایق

 ناناح لاثت تواوا شعا ناناح رکم

 هراکدرورپ راق ندتفا یالاب هک
 كن دماح



 RE ۳۲:۵ رخ 

 می و ردمد عا باوخابو

 د وصعم E هد را رسا بش

 دوصعم راونا مجد هبلف یزد د

 د وصعء راد رح از هل وا 3

 كن ا

 × لس دوخاب لک

 هراسه وک نوک نک مدقبح یددتف و رک

 هراوج یدیشعا سیس هدفرطر قو سس هک
 نابایخ ارعص زکد ندر وا یدناباع

 هراذکهر فداصم یوکر لاا تیر

 یوک وا ا ان
 مزد نا رو نا رب یا و
 شهاب وا راشوف طعف راجح وح به یدرو وا

 هرانک تلوص ردا حاوما راز دلی تو وس

 مدراروس رلشر هک منیما ملت رد هن

 هراکز ور مدراروص هرابوج مدراروص

 ندمحما راعرضت مدردا ندرلجاغا



 رد بجا نوع شا هاش

 كرس منبشو هغو رازه

 3 ظم  هنارود زیا ردت

 ۱ ستم هاهو دمو ذالب

 كنرهمس مرح و برطم و ماما
 ۲ ریارس یاس لیدر ٩

 2 رار شلاقبوت وطبه قراون

 رج وغاب ورا و یوج و حایص
 رس مدو“ ةوسك هيس

 ند و راب به رک راتس رب ِ

 نار قو ندتنعلم حانح 5

 را هد وا ل

 كن ریس کیا لک یه رالزوک و ا

 شودر E یععو ا فا

 ش وهدم وت سم د بک سشاررو 3 ۰

nشو نفک راغاط راهناخ راتزک  
 كرس مشی ضا 3 اموع

 در 9
eجم سسوج 1 رد مع  

 "ِ ا
 مج دود ی ىع لیا



 س ۳۵۳ س

e 

 ساب “هلل ر

 كن رهس رب هدد هسرو ا

 كنرپسمهرب لد ها داب هب
 كن رهس مد و ۵ مدٌش را

 كنرهس ام بش زلوا حایص
 ندا و نا تم و C3 )اهم

 ندناهجغراف رون د شمل وا تابح
 ندنا ورش فرط ده رو ناسا

htكنرهس م هسر ک یک مداو  

 فا دمت ناهز رز بول وا

 هدا وه 0 رت رفع 0 وا

 هدار دن ناناح سقف هایم

 N a قاس یال

 ندرارا زاک و و كنر 0

 ندراراد کوا قرف نالاسج
 ندرل رام ناراکت فال و مه

 كن رهمس مد و ا و فا

 و دو از

 ٤ و

 و

 م



 یه تك دو. >| 4 نرو
 و و

 یدقوب ۱ د ت ناو ا ن دنا

 تد اپن ی نم :ا راذک مدلاق بیک دم 5

 م تم لا ت راکنر ِ ۱ ر دم ۱

 ندشلابو +
2 

 اد 2 ات ردن ر

 ۲ ا
 0 ۱ ةَ 2 تب نار هب تم حسب طلسم

 هات اد كير ید 0

 32 اوه ۱
 قا 5 ۵ ور

۱ ۳۹ 

 9و ٤ یر را ۱

 ۱ ۱ ۱ و »۰

 رلحاف مدقاب ۱
 رر

 و

 2 ي

۱ 1 : 

 نک و ںیم وع

 راشایع یکی د دا ڪڪ راردب ۱

 اوج و ۱ راهم
a 

 ر
LE 

 تن
 هسرا و هل

 رکي 1

2 ۲ 

LY 

 شوق ,مدرب ا
۳0 

 7 دوش ۱ 2

 ا 3 7 ره هلءهشه

 ؟ ور هد تح اک

 تقافر

EE: 9ہ9 | کک هد  
 اس ی ي

PT 

 ی



 رج 9۱۱۱.

 EE فاص رزکب های رب وا
 نسج ر فافش لکد ش یک لش

 ترا ضخ ا ا ن

 ناز رڪ ندالب هنساب ريخ
 ناربخو ناتقا : ردرنیس بابهش

 تیارس شا حرطحرط یسایض
uهدنکا راجا تاتفآ 2  

 هدنڪګا را وا ےس و را

 تراش ندر ندور

 هراتس رب نک هل هد تنه و
 هرام و لک وم رد رو ر وا

 تلاش وا اا و

 رود طعف ندن ع هدکم زر ی
 رو لدم رب هدنجا راقلجاعا

 تیافرر هل اتسهم لا سا
 ی

 اما یدشلوا وح یدشعاب شوک
 تفآ هلو رب ندهوک یدژیا

 راذکهر ندر وا یدتا لولح
 ه راک ۳ مدنکح ندناتش

 تفاتط یدک هب هاب ندنیش

۱۹ 
۱ 



 فلات راف لیک فلو وا
 هدن وب اا ما

 رلد هدر مدروص هتعم رب بوراو
 تراشا مدنا  همدنک هلل

 تراسج برات ناما a ۵ مدد

 رغم كنسر هقس وا یدرر و
 دماح قطادبع

 , یدنه "هرهر

 نوا ن یلیما شک لینا
 ندشچ.. دوخایا ریلک نیا

 توارخ یک ٠ هلا 1

 هدمد وا یدناللوط هدن ترارح ۱

 ی یدزکلا ندهوک ید نا 1

 ترابع ندنو لکد رظنم طقف

 نان هدنفدناح یدرول وا

 ناباسیخ رب ندرلسوواط نزک
 تراظن را هدمدق رب ره نامه

 SS OE یدک

 ا نوح را هد و

 تلاح وا ندا کا د وفن



 بس ۲۳۹ تس

 قولح یلعلاط ر یدشک نم

 قوشعم وا ندعشاعم و یدیلزوک

 ادوس ید هتساش ا هايف ددر ۱

oناتخرد لئاح  . 
 ناتفا و نارخ رد وا قالم

 هسوب زوسناج "هل . یدریلک
 اا یار ےک یی یا
 م وسحعم لاغر هک مدقاب بوق ح

aهس ورع ون لوا د زمان .شح وم  

 ردارب رهاوخ رايد شوف رارب

 رارب تیکت و . لتع هد ےب

 مدلقا لرلي ٠ زار و
 ناسنا هسمدلوان هکناص مدل واهن

 ناویح هجربشورپ سنوم اهد

 مدنی لا سا را را

 | یرښضوط. هنادیم ریدل وا نایاتش

 وی ها ا
 هزانح رب هسردک . هللروص هن

 س۶ ا | رعص و رجب

 مد. د مهب و وی ی د و ممد

 We 8 ك ند هزات نس وا
 سا



 س

 نو كب قشعو نسح مدرروک
 نسحا قشعار مەساد رده ال هک

 قشاع نسحر مهسید ردتیلا هک

 . یدلوا بئاغ نوک لکد ماشفا زونه

 یدل وا برغم نوک 2 تام

 رو سما اه تی ۳ طعف راكب هم وا

 هرادا  هچحرک . ییدنک یدردا

 هراذکهشر یدلکد زاغا س

 داده و هاد و

 نااع راورس رب هدنو مدرزوک

 ناناح یاناح روڪ مدراص

 لزا مدح ر رد جور دوخایو

 ۱ هساد ه ,ره ملت يمد ا یه

 هساد هدن دناب.سا ردازس

 راک ھا و رد یه طب

 ظ و هلبراپ نوجما كهروک یرق
 ظوفحم یاح رب همدنک مدندا

 رکات هک اشامم هک مدرالف

 ا او لو
 نور لوو ییدسا ا

 تره هدر "هزور یک لصن



 اد ۳6۲۷

 راک زاعوف هشیدزن زلدیک
 ررلکلم قوج رب رویلکب مدراض

 هناا هک کوا هک مدراقاب ه

 تری نیا یک نقاب یا

 كنربن نيع ههبش یاح یهاکن

 سود ری یه ۱
 اما ملت یک وا زر

 اسا مدر ۹ ید راقاب

 یروح قاسم هشح یدروند

 ۱ شنا هد« لوو: اف خب وا

 رعسا هدم" رد نت هاب وا یدل د

 نکع هن تلرعسا هل وا یعرول وا

 تشذعم هدشعر و هدامرم طقف

 تطل شل ام دن زار

 نراقم مدلوا اهد هوطخ یکیا

 ىجا یدروک ندهقاب ۸: ین
 منیزح لا و وش یادش واف

 تباقر مدوصتم هحرک یدلکد

 شااق هدمدای یرچاص یدیس
 شلاط هادوس ر یدیللب كن وب

 تاما یف ییرغوط تف



RES 

 ندناناو جول به . نمە
 ےاکوک ردراسخا ی هدنو

 ك داشر

 رحم رجح أ م

 هدنک مدروک زف یلیوکرب شوخ هن
 هدنچ ی شمرو وا است و كن

  31ندنتل نع یدرول وقر وق ل ەسقاب

 تیارس هفارطا شا لا

 ندننشح و ید رول وا یا راد رب

 روا دیشروخ ییا یدرپ وا

 ندا یدررروک قلطم ینا
 ه دم لوم اد وس لفط ید رو وا

 یدر رس ی وصعد لد 4

 نداغد ۳ تلف و ردسدقا هک

 ترسم هلا نسح یافص

 ترسم / رلدر هساد یدروند

 ها ور مدل وا کرد نان رب رس



u 

 n ۲۷۳۵ تس

 ردفک لها مک وا چ یھردا مار

 هس وا هدا یو ناوجر هرم ۳

 یس هقالع خوش وا ردراوهصر قلطم

 اد وا هداتفا ی هلح و یک ر

 ماظتا وش نار وش هد وج و یدا زک

 هس وا هدا د یراکدد « لع و یع-»

 داشر رک | تأرج ههرظذ مدا زا
 هس وأ هداداصر هدبولق مرک مرکآ

 كب داشر

 لزع
 ماکو ک ردرارق ف هلعشع

 مک وک رد رادغاد هار

 ملکو ڪ درا دا ا

 اکس هلتهج یعید) وا التبم

 ماکو ک رد راتګ یهبفوط

 . زعا لیم هناوج زلوا رول وا

 مکلهداتف نده كس نم هتسرا

 ماکو ک رد رابهک ایوک اکبس



Tw 

 و هداتفا کس لد یجرکح زات

 هسل وا هدامآ هک یکافح ر رغ

 تافتلا یدیم ردنا هرات فا ز رحم ز

 ها ها دارا لکوک نددوبف هلج

 هب هنت زاغآ دوحم دوخ هزع یدزعا

 هسلوا هداداضر هلاح و کد ا یا

 ادع ود هزات ردقوا مکیدوس یمزل وا

 هسلوا هدا دج هدالهلماعم قح آ

 ندراب ناره شتا مو )مک

 ا وا هداب تا یدرول وا ها ملاح

 كب م رکا

 یس رمظن

 اوا اپ لروما نیم د
 هس وا E ندهصع و یر ندع

 دن ره وب یاطع هعسع لهآ ید زل وا

 هسأ وا هداز یلالح هکرک ۱ یمهدنلصا

 رب یایر زای هلي هده رسه دهاز

 هسا وا هداه» هدرز دوعق زا



a agدم  

 ۱ ا یادص وش

 ' ریا ضرع تفر نولرب یسیه
 ۱ راترب به ِ هدمزوک مظم یه

 ؛یراطفا كرهد هدشلراب به

 ۹ ی راب عشاق هدنو رف ی

۰ ۱ 

 «اضفوش “مت مالظ زفک وتو
 ! ودهرع لال ناص

 1 و ۳ كنرپسو

 ردمرع لابخ نالط

 ؛ سوئ قبض لک وک " رپ مثج

۹ 

 ؛ یکن رشو مولظ و داوس وش

 ! ےب هدمرازوک هک ردادررب

 8 ینهآ راز تلق رده رک

 ! ےب هدمرازوس یثقن رو وروک
 ؟ انف نمز ردسأی تهف
 ۱ | رب نمز اھ” وح روا

 ح ودع ملطادرع



 ۱ رود ردک 1 یدیما هدنجا ناب

 ور هددش هک + * رلزک دوش

 ! رویندناص یتابح لالغنا

 ! تاب وا تاقنع هرات هلو

 ؟ لما مثچ یمردبا ناک زم كف

 | لری رضص رح سای هلال

 !مروس كن ها یرومد بش

 | مرح من رد روجمد بش
۸ 

 «ارآ قفا ناک ترفص هم

 تیر ها نه هما كولور
 !ایوک مرو نزح ضراع

 )نفی هدهم وا ندن تقر نول

 ! مدره نالوا ققر کوک ها

 ؟ مع چه یمرریو تقر هلبو
۰ ۱ 

 «راتل وش «هموش (رلطولب وش



 دم 60

 " ردیبش كلاع رولر زور

 . مدن لی دک ابن «- قلکارقوب
 ۰ ردس اأ صم هدلفاغت و

 ! تاه ردینامز تعحر هلصا
 !تافام الت زور هک ان

 ٤ راو ر 9 نقدم

 اف صه دایآ تاظ

 راد ران ب یعررتسوک
 1 ادلب "هرمتس ہر ەق

 ! ردي یادر نوکبش دود

 نیوتن قاس ؛یهاشوا

 ٥ه

 ! ناتسڪ* یاضف هدنجما رات

 ! مدع مالظ بشود شکوح رو تازه

 ؟ ناهحو ردیم مدع 3 ملاط

a »٩ مدن حایص روبلوک نوا  ¢« 

 ؟ لدهرمشجم حابص یقالفنا

5 

 تب رانا هدنا رات هک - ؛ رلایض وش



 . رسید اس نر هدنکا راد میناب 2

 : قافآ رحم رسم هدام هدناص

 ؟رشخاو تاڪ و و راهط
 قالطالایبع زا اس یر هود

 ایم متام یالبرک ؟ ردهنوب
 ى لام راد ورک رب هس و

۲ 

 ۱ كنژرب ناهج “ رولغآ نام
 [ نوش تانوکم هدا رھا
 ! كنربش نیز یک ۰۰۰۰ ےک
 ۰ نویفم اس یل 4 ی

 5 لب وا و زر هداسمرپ یو یھ” ۱ و 1

 ! لیلو ید وا زنگ وت زک هآ

۳ 

 مدع كنز لىل نک دود

 ا و ی



 ۲" دید ۱/۴ سم

  هلا رلادص یهدنناکر ح

 ! ینامود روزکب ار قدم

۳ 

 ؛ نوجا كمر یییرع كمدا

 ۰ ندسلاح قازوا كب یمارو

 ندسراپ" یدک ۰ یدیهدروب ید
 ا نوا كرد قامزا كو

 ٤

 “ ییاح ره ننزان یا " کس

 ؟ ییاهنت و روک شوخ هه
 ! زوک ردهفیطل دصقم هع وک

 ! ل ۳ زاوس بک ص یداه

0 

 نکیا ر ار یکیدوس ن رس ها

 ! نامزو رک قباچ مهسلوا هدر
 ناب د قرت ے هلا بک نصاب

 ! نارسه مدنا مدنمک

5 

 ۰ درخک را هادلک هدک دنا یا

 ۰ درخاک | هوس یی م هتسیا



 e هدرایا تدوع یدو !
 ِ اما ربا هکهاکرد ی

ayیساروب نیقباب كب  

OR 1دما قلا دع ۳  

eیس اروم نوم  

 ؛رغاط شرا وش قاب نزح هن

 هم « ربغآ باص» نع ندنرزوا

 . راغاچ راوص ناتا نیک -

. رغإ رجب هکناص روناق
 

E ۹1 

 ! هل رفوودزعت مک هتشا 2

 زا ارس e غاط کا



 رذا ریس هدزفوف ردا ضرع ی

 ؛ ناهج وب ریاک قافوا ایوک اکا
 ۱ ناخ رب هشيم رک هرکف

 ناویح وچ وک كب وا ردکوب قوج

 * رلیا لیم هتوکس هدفرط ره

 " راکید رسب سم ییایشا لج
 و هندنک یدنک اد

 ناداش هلا نزح ىلع هللا قوش

 ۰ ردارحا هسلند رعاش کا

4 

4 

 ناغفقا ییدتا هک ردناسل رب

 ؛رلناسنا لمکم لا نمالک ۲
 ک 1 نارعاش حا ورا قحا
 و زا ها ےکح و تیکت
 7 ناغرم داخ ییع رده و

 ؛ نام و ردها ر ی٤ل

 * نا E ر هدکلرب یه

 < رل وا لج هدندس وا حافا

 ۱ ردزلعا هد وب فو تب نوصا ور هم قاب



 تر 0

 ِ رلفاربات هگ دان وا هد یضعد ۱

 ؛ رو وروک قافوا ردقازنخا مرک

 ؛رو وروک قازو| راج وا هدنکح وا شا
 * رود هلاله رول وا ددعتم

 ؛ روس هسا راکزور رب لربح -

 ! رهاظ رولوا یعیدلوا رد هرکص

 ؛ راقاص یلاج ردلزوک ر

۲ 

 ؛ ناب راظ وش قا تیا تود

 ۳ هلا سح یکناه اع

 ؛ ندنامروا یمردیا بسک افص ر
 8 داشانا وا ردشس اچ

 ؛ هدءرهتم هدرت وا یداقت
 ؛ هدهرد ردا تعص دز یبس

 ؟نایاش م دسر د هلا سکع نیرح و

 «نایرک زسهمش وا نکرویت وا

 * ندا یسلوا لس كنت وص

  دایرف یکیدتآ ردندنا هن
 ت
 هتست ریش كىوص ر رویرکب



 ا ا

AN 

 . زتسم هلبا كج نصنوش ردیزا كنا

 ۰ رریو ره هدردا ضیفت رب یفیدصاب اب
۳ 

 یتقد کب ر هدهقفد

 ۲ هد هلاغ وح هلک راقم

 یفلخ هک یمرول وا دهان

 هد دنا وص هلم و وک هدنلا

 هد هلاح یلید ندای را

 ٩ یتفرس 3 یمردق و نامه

 3 لو و یکهدنشاب نونج وش

 2 ی زس رح A ه دنچب و غ

 ا قلا لع

 نوصنس ور

۱ 

 رگ و قا دیتا راه شو 4

 1 رمجا لوح وک ی دنا لکد یا

۱ 6 



RE 

 ٠ ربا شک هژاس یزوس توشنراف
۹ 

 یغددل وا روال وک هدهش ےک مه

 :  نکیا رلکب هدنا ردقوح مکیدروک

 ی مکیدرب و یتعب ایک ار

 " هرلا شوپ هایس نکرویک
 ! هرل هزناش یدرولوب تنیز هقغب
 یغیدل واز وس فا هد رڪ ره

 ن یتشزو اک ! مدرروک زا
E 

 تفال نزوهم
۱ 

EN Ga 
 كعبانم وش قاب هنشورخ ۰

 اک مهسلا رب د هب هرظنم ون

 كعناص یتردق ةصالخ ۰

 كعقا وم ول ردیمیسیرب ٩

 لزوک ردق هب هد هسا لا ۱

 یه ي یدیشاب هجوم

EAA هدنج و بح 



 ت ۷۲۳ سس
 

 ا رو ب ردق لس هددحآ و نآ

 ۲ را باسح یت ولرد كب اهد

 ؛ ردا فداصت اقلطم نديك ره

 . رد یضام نامز شعا تدوع

 ها هب ول وداو تعاجو

 هلا نول وا نا او لا
 ےہ ژاسک ۱ ے باتش ر هدنمکح ریو

 - هند كريس - " هدفرطرب روش روک

 ۰ نشلک رب وا یلوتروا یرزوا

 AE لام ست :هدفرط ر

 * ردناتساک رب ا

 ۰ ردناباش هد فقس یی رص

 : هتهج ره هدر, وا شه وا عضو

 ۰ نکسم رب یلح تحارو قوذ
0 

 ردق هحدم هل رمد وق - ییا

 ۰ رک ٌهماخوب یمریشلپ
 لوس رک هد ورد اقا بند و

 ثکرا نیداق ماطر زروروک
 ۹ رەت كع ردا ريس نو وا رب



 ها ۳ ۱

 « نامز رب ! نەسىل هآ مدرناط یبوراک وا ن

 ۳ یدا راو راوو هدنار داکنا داو و ا

 ا ۱ ید را و وزرا كم رافیح هاو نده وو

 ه ریل هزاش

۱ 

 " هلتحایس روک هرکرب هد تیک

 2 روا هاش وا نا زی یخ ری

 ؛ راوس هشرظ ةن ودرک هدنا

 ؛ - راووه سالا رک شوخ ردقەن

 1 5 رابره نکا ردنک ردزکلا

 هاتعاج رود یتس وا ماشحا

 ۰ ور هک وا ندا تاعلا

۲ 

 کدو هدرآ نما رھ ر وشد واق

 ۰ رونرپ هک ؛كلهکلوک نیزودنوک
 ره هیبش اعاد نزودنوک"

 * رب لوا رربدنا رب رب ہیک

 ره هدر ه دا كحر وا راو

 1 2۵ دام دا تداقر هک

 ۶۱ نر و 3 ناه رول وا هس راقا ےک

TO f. 



E 

 “اعاد هصالخ “هدا ور هداند «بشو زور

 ؛ یدا راو روو هدنار هلکنا - هددافصف هدقال

 ! یدا راو راورزا قوج ریلک هلعف ندهوق

 ؛ قاتا "وس بالیس بوی یا مع
 ۰ قاله هدرضاح یدلاق دامصق هن میش ا

 . قایتشا مثچود ردقبال هسباب لوک كوچ وک ر
 ! ات مدا ن نداک یزو لوا هل هبرک

 ! یدا راو راوو هدنار هلکتا - هددافصق هدقال

 ! یدبا راو راوزرا قوج ریاک هلعف ندهوق

 ۰ مرانوک ناریسوا هدکع وت هدمعشچ مدیم د

 « مرایا دایرف هلرکف كنا الاح ن هدنو

  مریوس يشع رارسا هنروصت دوګ دوخ

 مرکب هم لوا هکنوعشا داب هدن وسلا یم همان

 ! ىدا راو راو هدنار هلکنا  هدداقصق هدقال ب

 ! یدیا راو زوژرا كي راقیچ هلعف ندهوق

۷ 

 ۰ نام كماحا هک لس ردارب اک هوم هدیه

 . ناما نسزالو هرکص مع“ راق تیا طبض یکلکوک

 ۰ نامه نس لدردا فشک كددا تقد هم کن



 مس رم دی

 لوق نس هلبوت وا  ؛یوت ناژرآ  هلنس ن و - هلهاب
 ۰ لوص یغاص هنا ریس مدردا بیقعت ثالم ر

 ؛ یدیا راو راووهدنار هلکنا - هددافصف  هدقال

 !یدیا راو راوزرآ كي راقیچ هلعف ندهوق
۲ 

 ؛نایزو راک رضاح یاس هدنرانک لوک

 ناب هک یراوس هک مدردیا ناريس وس وس

 ؛نایع وراهت هام لوا بول وا ندنارب هرکص

 ۰ نایب مدرلپا منارکش هلبا لییش یاب
 : یدا راو راووهدنار هلکنا - هددافصف هدقال

 ! ید راو راوزرا كي راقیج هلعف ندهوق

¥ 

 یر رب رورپ زان هلرسهاسوواط بوث

 " یرپو لاب بوب هیت هدم زوس رپ نیس

 ؛یربره یدرولوا رورح لد یازفا شنا
 ۰ یر نیس لوا یشراق هب اتهام تیا لابخ رب

 ید زاو رووفخار اکیا - هدداعشف هال

 ! یدنا راو روزرا ك راقیج هلعف ندهوف

 ؛ اجر مدرایا هلتوعد یکعشلرب اعاد

 ؛ ادا لدردا منع هماعطلا راد بوش رب

 ! اس ناریس هرکص ندنا - هلقاتکیسا - هرکص



 تب ۲۱ تن

 ؟ رب هلو جور یکدروک نس هدکوک
 «ردعشع یادتا نآ ره هک

 یک ره قهسلاق - هدرواد لبو - لو

 دحل رک قهسنا هدنسلا حاغا و

 تب مدلیا را مصا قوح هدف یعد

 مدلیا را رفا هک عنام ر یدل و

 رادتعا هد) ووش رفاک لوا یدتا

 « رو كر هحل وا روتسم هللا فر
 ؛ « ریه مه ریغت رلیا لایل م

 ها رھ یه 4) وا دروس رسد

 “ رھک ره قەسلاق هد رواد لیو هلون

 6 ها رک قدستاب هدننلا جافآ ر

 ا قطادبع

 راووهدنر

۱ 

 « یلوتاتسا ندداب مدشمالاق لاح هح رک

 -یلو - داقصق - یب هنارس یدشمردشلا كب



 تم 9 و لا ی

 ۰ صح نا ویح هراح ین روکا

 < یک ره قهسلاق - هدیرواد ليو - هلو
 ده یک قهسناب هدنتلا حاغا ر

 « زا وزان ردا سکع زغروک شوق

A۴ زادکو زوسر ۳ و ره  

 < تادف شوا را یواععر

 هدماب ۇر مدمروک تنح هلو

 ۰ هدمارآ یاد را ر

 ۰ هدما ربا ی هلاق به هچ ور

 ورطم هدک هسا وا < یار
 بو د

 « دهآ ره قەسلاق - هدرواد ليو - هلو

 5 هما رک قهستاب هدننل| جاا ر

۵ 

 ۰ ناععا هتم و شش القاب 4 قاب

 ۱ ناهن یاد وس هدعل وا راکشا

 نازو داب یهدشناتسب و غاب
 ۰ ردعشع یاوه ےک نیسردیا سح

le ۳۰ رصد ست 2 وا هنو  

Siر نیش زا  



 اتو

 ؛ ردبا بسک تروص هن ملین ره ره

 ؟ دیک ره قهسلاق - هدرواد ليو - هلو
 ۹ ها رک قدسناب هدنتلا حاغآ ر

۳ 

 هکرا وا هله ما ریح ها

 "هکران قبال هسناب هدمرزوک
 , هک رادید نوچما ضرع قح شلبا
 :باصتا نداس تارم یا

 هد | تیاربس یرگ قاب هکسکع
 :هدنانهم روک یه لبق راهدنخ

 ؛هدناوخ یی تلصو راو ره قاب

 ١ تاتف آ هن مرتسا تاتهم 4 ن

 ه قهسلاق - هدیرواد ليو - هلو

 ٩ هحل یک قهستاب هدنتلا جاغآ ۳

 هک

 ب

 ٤ ا طا هدر واد لیو هکناص

 9 ا رشذ ی 3

 . یلبلس یا وه هدقمل وا لصاح

 « رتتسم رد رپ راتبلک وش اب
 « رشتنم يشع سافنا كرانا



 س ۳۱ س

Eرا هدصوم رر هتبلا ردا  

 1 سدقا دلصاعم طوف دم درع ےب ردقح

 ی E یا ل مگ هدا روصت هداید

 سرددم هد واظم وزحاعرب یک قل وا

 ندزاهح فنص "یمن ره دما ا

 شلح ةشوک مردیا نظ رونروک نوها

 ایج الصا هتلابقا كنهسعک 3

 » سدعت و یلاعت دلل 211 »

 ك داشر

 یرواد لو

۱ 

 « هاگتحم ندرف و بات هنود هج رب

 ؛ مانس تک لکد ندنآ دیفتس

 ES ا هسا | لزایمح هک وبلاح

 ۰ ردا بذج جور هدایّور ییرو
 اض رشذ لاق مه دیس مه

 ؛ایوک ردهس مح رازوک
 اعاد رظان هسودرف باب



 2 ۲۱ ۵ یر

 شەر وج هارو هصرع نازخ یرازلک

 شلاق یرجا لک هل یرازه توص هن
 خوش لوا یمیدشم را یش هدهدکسم نود

 شلاق یر ندنامزوا ات هداروا ش.یص

 داسر ہرا: a تا تج قاب

 نشسلاق یزد هلکنک هل وش نامش هلکدرد

 ك ا

 ىلوضف لزغ ةرظن

 قشاع ره هدنرغوا كن رادلد یللوا راک ادف

 قشاع رسو ناح ردکرک قعوق هن ها اندا لا

 هلرلاحر یفاص یر هلراادا یلتاط یر

 قشاع رکش و ریش تذل هلیسهقوشعم ررب و

 نرسل وا دج درز یهجو هلرت كشا س را یزوک

 ۱ ناب نوه مس درد e عاص نا یرکح

 ها ول ردرب وا لوا روع ود ندنلا

 قشاع رد ندس هنس یدنک ږیمنظ هد وا

 مشع ۶ ا مدل اق ربصیب داشر هدترع وش

 قماع رفسأت ردک رک كعا رص ابهجرک روند

 كب داشر



3 

 ندنلا كنارم ترش هس)ا ندکمحا

 تا ی ردنا هدوصتم

 ندنلا كنا هسل وا قحهوط مک ره

 رداضق ماکحا علا رش یادی

 ندنلا لا سس رات رو نس هقان هتک

 هبالمح زلوا كتا روما ضیوفت

 ندنلا كنادان رخ یمرینلک شبا

 لق ر 4ی رانا وش هر وب

 ندنلا كناسنا هد هک راهن کتنا ربس

 ظعاو هن یداک هنعفد رد رداق

 ندنلا كاا رک وش راتروف یب برا

 كى داشر

 یر هیر وک هن دلرهد

 شلاق یرلترهش هلا مانر یروف هداس

 ارز یج ن مروس هدنحما كفالسا

 شل یرعاس وا ج رفا وا
 ےک ردقوا تبح هار ردهضراع رب

 شلاق یژک | تولوا زجاع كنەدىك هدنآ

 هدب ونح تشد ریلیاص مدقم نون

 شلاق قلب نب هل رم زو یھت اما



 سس ۳۲ نخ

 یس هریظن

 هد راهم ون ناو هک هداھص رّوگب

 هدراهب ون ناکم هببش < | زلوا

 رولوا زان نیک هدغاب نایم لدکی

 راو نر لار تولز ته
 قلراک ریهرپ هدنابش مد ردش وح

 و تایح قاب رویلو ریش ۳4 هلاسدص

 هدرا ون نوح یقوح هس رول وا نار

 مرالغآ ریا تا لکوا ب "1 هد

 هد راهب و ناعف بیل دذع هک دتا

 هر ایم داد ناو ما
 هدرا و ناور یوج یادص ردسب

 داش تول وا ناوطنزع هعاب ربس هد نس قیح

 هدرا و ناب لها یعرروط هلو
 لر داش ۱

 لر
 ندنلا كنارود یسرغوط مەدبا یوکش

 ندنلا كنار ود تش ا لوا مکیدکچ به

 ندنا وج اسد م ردا E یکمحا رهز



 قو ردقو سفت نوجا قشع باتکلا ما قزاب

 قو ردقو ریبعت رولوا لاح لها شح لست
 ین نچ رب زم هکر ددتم نآرب نامز
 قو ردقورپ رکت هدن وکت "هناخ ىلع

 ردندادتا تذلو قوذ هداهتنا ردلکد

 قو ردقو رپ رب نایعا داب نلاع قلناوج
 ردعبات هدادعتسا یی | اطا تالاعفا نون

 یو نقد ی دد تلخ سم هام
 تمکح فراع یلکسره

 هدرامون نامزو نیمز رول وا ابحا
 هدرامو ناحو لد .ردا طاشن ترش

 یلک مدعم اص هعاب هڪ دیا ريشا

 هدرا و ناغف ید وق هرجا رالبلب

 رربدنالوط ترد هرص یدرا یراز قاشع

mh 8هدرامون ناهد هع وا بودا  

 هدلاص و نامز یراب ره ها داب

 هدرا ول نازخ رکف غاسم ردقو

 دابتعا هلا زورو بش تولوا ناشد نشلک

 کب مرک | هدراب و نامش هفوذ و افص مرک |

 ی زن ۷ ae ۳ ا

: 



 ص97 ۲ نت

 كىر بودا یی هءاخ 3 ب را

 یادفا یراب هدلزغت قیرط مدنا

 یمارالد كتشاع یک وا هدنناب

 یمارا لد6 ۱ زااوا هدفی وا هدنمچ

 هب یتا لاسیدلاق لما درو اد

 یمانا راہ یدک هلا زوس هدلس و

 سادا نی هک دش ود ریش من

 هد رم نکیا درد لشاب ۳ ی یا وه

 یماف هس طح رل رخ راق 1 وو

 تد وح یزوس یکربلد "هرط هعاز وا

 یءاما تو و یدربا ثالزع و هدیصف

 نا هبادخ کد بوجآ هلشاب هب اعد

 ند همان تابت و با 9 هدرا مد

 یمان هلوا نمو ورس هدرهد عاب وب
 نو هلا 8 لوط قحهدا مرک 6 |

 یمات A وط یک لیلی رع یناھح

 ent تد وح



 د ۳۱ ر سس

 یمالقاو ناب تداعسجک دیلک
 یقاصوا ناتساد هک دل ر هسل زاب

 یماکنهحص یداروا تالبلب یدرول وا
 ابصدعاب هسروتک دوخاب ییفلخ مس

 یهارالد نچ عم هلا مش یدرولو

 مدره یسهماخ راثا هسلنا یمیحک

 یمایخنا وفاص و ترهش هتسکش

 تک و شو بئاص هتسد هنعیط یافص

 یماح رد هنشت و ناربح هنبظن قحر

 الی رک ر ناک اد
 شا شرا لی
 داش ومرحیناهجلدتا هلا ےلص و حالص

 یمازلا كن ودع حاتم یدلوا هفویس

 یدل وا هافر عج لرفسو تحایس

 یماحنا كروما یدلوب هلبالص و اس هک

 كد ردناق هک نرفا رازه رازه کس

 اور نالدر یار ها ملک
 هدم هش هلیقنال م هیلبا یکانل

 یاربا هلل غبت همعبط ولکد هن
 كنتحدم هانی كنس هلا لکد

 یالعا ردلکد نکم جد هلا نال



 تی ۲۰۹ تر

 هنا قوشو فیکمرکرس هلا بارش ی

 یعاوعدیراب هد عهدا لصف هلکلف

 ید یراهرب هک ات مدیلکب یماور

 یماح لوا نس نوا تافام ءیالت روتک

 تیعرک هلا هلابس شتا وا بولو

  یمالقا هضرع رارګ ةفیعص بوکح

 ع هیلیا هانکلاع ؛یماس روضح

 یماک ات رارقب لد لاح *هدافا

 گعلط ریو دن رشاو تڪ هداشک

 یماجکاو مور دحرس ینرهش یدنوط هک
 رلیا مظف هکرثا دراطع و یار هتسسخ

 یماقرا رطس دننام یتلود روما

 ندقرشم دح هک فراعم حر سش وا

 يمان نوت رونلیوس ده رغم راید

 ےک یراشتسم راکم رکردص بانج

 ۱ یماس ةیاب و رداورو ازس کا
 هلد لها هک انلخخرف یدنفا داف

 یمارک او تافتلاو مرک ردهدایز

 ےک لاع سانشقیاقدو ناددتکن وا

 -یمایا یور یدزدلوک هللا نما مای

 یراتفک و ناب تمالسو لص دون

۳ 
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 ی
 لوصف راج و دل وا درا و ۷ هدناهح

 راک یا یهاکرد هلهجو و هل وا

 یوم یهدنج وا یکلک هدا قح بانج
 راخ هنعندمثچو ناک ۰ 4 یعم سورع

 ردشمط وس هدنب د وع ندعرویسرس كان اشاب داو

 یان هددس روند وس كن همان هحرک |

 یایا راہب یدتیک یدلروک رثا
 یدک وط تک یکرعاش ا داوم

 یاکنه هغد هدلیلب “هلا یا وت

 یمادناراسخاش ره ها مژب یدراغآ

 یماحا را نکیشطا برقت

 كرات ناهج یک دهاز "هرهج و ردن
 اف دیس ههح تکلف یدلجا

 مط هل وا شداهکب دوحا یامز اش

 یمالعا رطح زور یک یدتیج هن الات

 یاسیا ردککاق ر ود تک الف ر 3



۳ 

 ۳ : راضبا رهاوطا لع هئچ ود رکح

 الد لها راقا الدعم را

 رانا راهم و سانشتمکح و روزنه ابا
 ران وط الف رول وا ناری a لاک

 رارقا ردنا مکح لها یکنهذ یاکذ

 نیسح .هکنزر یأر تباصا كنس

 رازلک هلدا نما ی رهد نو یدتا 25

 نەدا نامرهق یراک كکیدلبا هلل كنس

 زا هدل وا یدعم ناب نجس ا

 كعد رفاک هک یدلب یکردق هدکلف

 راجود هتک الف ر ردهدعا هسل وا ےک

 ردوو قدلوا كفاطلا رهظم هدناهح

 راوخ هددنأمز نیلیب یکشانع رول وا

 نابع و ىلح هکر ه كمرک هضصق

 1 راکت دادم یب یابد و
 5 ی ی یار ی ہک
 E ۱ راب ره هدل وا كنايانع رڪ, قیر

 راعسا E a رداق هل وا لد A اکو ۱

 وب راد دنب رکش ئادا

 تدوح یا یارحامرب ی ربع ها ز وا

 رارکت یتسامد هلا كفصآ وا نامه



 هبل ۲ ۰ ت

 ردشعا یرکف تاتکلف یاتفا هک

 راونارپ وانشور ردق هخرج یناهج
 هسربو نوا ما روما ظن هکمدهن
 رابزا تصحر هناحوتف و صف رد

 یهرا وقف ا یافص رو
 رازلک هحاس دوست ةفيعص رول وا

 ےک یراس یلدع راتا هعلاع هبتر وا
 راهظتما تسد یدلوارش هعب هلازغ
 هللا ترسح و قوش وا كتلخ معاعف بو وط

 راتاب هفا یدنانیح نطوم یالح

 یدرلبا یعبط فطارا ها هاوه

 راہب لصف ینازخ و فیص مسوم ییاتش

 هرازلک هسنفوط یلالج و رهف بات دن

 ران هرارمش یرلغبش حر یدرولوا
 دوخابهنشلک هسزرئس وک هلماعم قوعوص

 راظنا ؛هلاحا دتا هلبا مرک هاکن
 نیرسن لک هلفوخ یکه حک یدرات وط

 را دفوکش هلءرش یک هلعش یدرات

 اتغتسا رلیا هک الفا یهک رد یادک

 راح یرروک درب نالوا نطل ییغ

 اک نوو زو هلبا قدص هنا رابغ



 هتس >© ۱

 مهل وابل هتسپ هلب وب یک هع یاور

 رابرھوک عبط یک لک هیچا نوین

 هلیحدم ضیف هک ان كع یلو
 راس ا كم وا هرهھد مودا یک ابص

 تريح "یداو نقد هات

 ً اکو راغص الم لام و ثللم ماظن

 رادرکمرک بداو ع لام طع

 ےک اشا دسر مرکم ردص بانج

 زایدراند هدل وا ټپ یترهش مع

 یارمدیمد هک مرک او مظعا رزو

 راذکر اکو اشک لکشم 4 هنامز رولوا

 نک نر و ت ر دف وو هوش تاو

AS.راقو لهاو رابعا دابو تک  

 ۱ رب دم و لوصا سابسا یر ا

 ا روعا رخ ۳ ذ یسهماخ هدنلا

 هدر ارس هنهاکد ورد تاله رب

 رالبک رب هنهک هضوف هکر ار وا تلف

 ثالم ,دکلف مراطمذب هد ۳ يمي

 راک اب یس ساعد و داب هسا ٠ نسا



 ی ی

 لد هتشم یدلبا تم 3 را یر

 راسم و ظاتشا یدر وا وه فذطا هنامز

 نوڪ ا كمر و كب | قرص لن ی هصع راغ

 راپا رولک بوق | مد ره هلفوش موج

 نوڪ ا تباکح رک اس ران هدنآز و

 رازلبلب هعاب یدلک بوعیج هتسپ

 راغبش هرزوا لک كر هک هغاص یدلرید

 رات یدتا رسا لبلت کت تک

 اس هنلاغ یابص كم هک حایصلا ىلع

 راید رابد نوچما بییطت یرااکوک رزک
 نمڪ 9 رول وا ناثیح هم دا ه دم د وا

 راطق راطق تولوا E لها ورد

 می نایناهج مرح هلهحو و ناهج
 و هب ادخ حک ھهز هنامز

 هد هنغات عبط یحف را 3 دح روک

 راک رخ تریغ و یدشود ےہعبط هدع

 مرح هلبا راول مد مود لک هک
 رازه رازهوک ها رکش هذم ودق كلک

 | و رمتعاف راس وح ره بل ةنارت

 راصب الایلوا اب یداروا كلبلب نابز

 لالک دق دنبپ هلو نون نبا



e 

 تیخار كل ا رهد "باغ ندا

 ديما زاغ وا رادپ تلود اتد وج

 فصآ یامد هک اترتی ھا رت ینال

 دخ بر تفطایرد عوف رم هوا

 دقدروطناهخن هک اھا لو وا

 د رح هدن زا دبص هاح قح ییلابقا هدا

  ۱اشا تدوج
/ 

 اشا دسر حادلمرد هب رام

 راب لصف یدشریا ےک افص تقو هتسبح

 رانا حرفو هدنخرف یدلیا یناهج
 هنر رپ و ناح هزات یک جس مد

 راذک هرازهلال هکدنا مرعص ےس

 یسفندخ# یدریوربخ یدرو مودق
 راب رنعیدت |یک اح یسهحار یافص

 امهدژم یار دیک هل ادم ۳7

 راصا راثن هنباب نیراهفوکش ردا
 كنراکنر هلبوا یدل وا نج هلرا هف وکش

 راهظا راج وم هدت| مدح دار هک

 نولفو هکاخ رون وش ود فرط فرط
 راسهک ره هشورف رهوک ٌهجماکد رود



 حر حس

 دی رح یرج بیج یک یسوم بوچ
 | یهاع نودرک ییفاطلا كسل

 دیما تسد یهمو رھم ب رس یکیا
 ارهک اع فصا ارک داد ارواد

 دیحو روتسدو رورپ مکح دنو ادخ یا

 ےک نیس دص هکیأر نامز نوطالف یا
 ددحت یناهح هنیک هک راک دلا
 تبار یییمز یدتا نامز هلکفطل بآ

 د دېت رايا نعد اضف هلکر هق بات

 مشا رج رده ره نب هک )اج عبط

 دز فا ادا هدر وا زفح ییاکوا
 یعارسم ره هک یر اب عدا م ظذ ر

 ددج قوش رب هام نمحا هدیا ش

 درو لبح كېس فاز هقشام ندر

 د واچ تایح ضيف كبل هروجر لد
 ها مدل وا شود هناخ یک راب لک اک

 دیعب نودرک یینات ا ندراب

 نابرف مدل وا ی هلیقارف هداعضا دیع
 دع هنتس وا درع يدلياربک ها وش لوا ملیت

 یدع“ ند زومو وا هما ی ییک كجرپ

 دبع وو دع و كیدلبا لوا نق هلیجوا زوک



 هو ۱۲۳۲۰ ۱ مع

 یی یدلق ادخ ردقت هوبش ےک ینعل

 دیح و دن واد فطا و من 1 ریس

 ۳ اراد رواد نامزو رود فصا

 لر دح روط عرج للم و کال مات

 دیس ز رونسد و ری رب <= ۳ الفار

 نح” لها را یاظنو مظن مدح

 دعت یف و رور | وص یرب رهن فاص

 ےک اشا دسر هدس مركو ار اشور

 ا ھا اور رافال
 ملست نوا هک ترادص یارا ندنس

 تالا قدرط) تلاک و رهد قید

 نما سد هک تہکح "هد رج فرا

 بلاغ یرهف وق یک یو مرک

 در درک زاش وا یجر یک یرع تدح

 ذافنا رب هک هاب وا هکلف ذفان یمکح
 دک ات رهم هنساضما رروا یردقن تسد

 ۱ رورب نافیعض و تہص 4 هسا وا

 د دس کس رول وا هح ود E سحد راحت

 رايا E هد هما را ندنرهف ھا وا



 تب

 ديشج مالا مسلا هلق وش ردقن
 1 مس وا وا سوه مر ع هلا تلط+ رکف

 درت ندنآمج و ناح یب یدرلیا الف
 ها نظ فلک هرزوا رق حول نیروک

 دیوست شا اتلاف مهايس تم دهد
 فورعت زا وا مغ نارکراب مکیدکح

 دیدح زاغ وا هشردنا مکیدتا فرص هغ

 خراف ی يدل وا كلف ندعم و اما یدوم

 دیم یافو دع هلا منش بویلیا
 تلف فز مو هو شح ول

 درع تڪ دف راب یهز هللا كران

 یدلوا ےک نامز یازحرف ضیفا ذبح

 دع مد قوشروا كریمدره كلاع

 اکب یدردن و وا یی یضام غ لست و

 دن نع یدل وا لما هدع هلا یدنک

 فرش مج ةشعش ىلج "یی و
 دب واجب طاشن یاح یلدو ناح یدلیا

 یدلوا سمارس هليا افص یابهصوت هک
 دیشچب ماح هددنیس مراه رد عاد

 مایا یور هلا بیرفتوب یدلوک هعزوب
 دنفا مسن رادب ی یدلبا



 دا روال رخ ا فص و 1

 لد یا یامد یریغ رد یدل وا مام زوس
 دابع بر هکراب رد شرع لمدیا

 نلد لها هدیا آب ک باعا کا

 . دابرف ندکلف تسدات هدا ناهاوخ داد

 عملا یووا لوم ییلایقا هدیا

 : دادمو نورف رتی یالاو هاح

 0 اشا تدوح

 اشاب e رد ه دصف

 دعس تک بول وا روا اکب هک هلل دج
 دید یحص مان سم هلبا و یدلبا

 نکیا تربح و فسا چک نکفا ایرو

 ددج قوس هلد یدر و ردق مکح " هوس

 یتس كندح یدشهک هعئاح كکلف

 دیشع رهد ٌهغدغ ناک یدشعا مدق

 چک ید ریل و ی تراک کج
 ها[ لایت تاب هم ابا
 ندکیج نیرسدرد كکلف هاکف ر

 دیمون و رازن هلیوا مدیشلوا هلا سأی
 .هدلد یدرولوا معو درد نام نامش هک"



 e م ه رحش ردا یلرت 2

 داشک یاوعدر نکردا هتک وا

 م ریص یدنکوت هد رع 9 رحلت

 دانش e مش ماب ورپ یدک ود یدرم

 روصو لاکشا میدزاب ندهمدنهو تنه

 دآوف یاربب هغدغد هر هدومب یدلوا

 د کاو لد تعار هه وازرب ید
 دادم فالتا هنابکشت هب واز مدلبا

 ردق قرت هعدنا ن هليا لضن و )۶

 دادعا زود دنا هدل وا تد ورز

 ےھک ولع هندنک یدعا لام لا

 دادما خرج یدلا كردما نامعش رهچ

 كعا فرص تلما ه ادا یدا م هعبظ و 4

 دارا هشیع تدحو تهج هڪل وا

 هگدتا یعس هت وره لوصا ن

 دار ملایخ قاروا یدلیا راکزور

 مو دنا حرش فالق رود 7 اب یدتا ران

 دادعت و راعش ىلا مکیدکج هدا

EEرعاش مدل وا هلا رهد  

 داتعم هضرق یمعبع ےب یدشا ضرقو ند

 هلا لد یافص ئايل وخت هاج فرط ر



 ب۷ سن

 داسحا یدرولیرد هدنیمز رز بقعرد

 اک کتا دادک مرا رک یو

 دابزو كشم یدا رول وا بارتو كاخ رمت رس
 ۰ یدا رروک نمدق اخ هسایا ایت وت

 دازردام رصب ی یهسروم یاب

 هرب هدرب ر هلبا نیس یدبا ریا جارما
 دادضا نايم فلات هسا هکلدع

 هسشا راروناص یدتا ناعل قداص ےہ

 دانا هدکلف ماب هک ین ارور

 اردق نوطالف ردص ار ومان فراع

 دا ره یالوبه شک روص دن وادخ یا

 اولا ماست داش رخ تاد رانا صف

 داسح هرک ینابرک و بيج ردا اج

 نالها ات نوت هدکنامز هدناعسپ یدل وا

 داش و مرح یرنه لها هللا فطا دلا

 لالا یف مدنا بولی تصرف یمدو جد ن

E 
 یرکف هرعش "یداو بولاص هلي هلیسووب
 داشنا هدو هداوکش تروص مدلیا

 مردنا راع لکد ها رخ هلا راعشا هسفوت

 در یو رکو د زا تیر راعیشا

DEتیم دهد ی  



 رج تافل ات

 لع هانداد الصف یادقم

 داش و سانش ردق و میش هفرنح و

 زادرک تمارک ؛یدسنفا ب تیم ی۶د

 داحا و مارک نرالا هلفاق رد وا هک

 مکن اشیلاع فراع نامز ورود *یتغم
 دزلب و قافا هدل وا رب هلا یان تہص

 هبنوالا و ةمالع هبقنم لع و
 دادتسا ردا ندنلنعف رد نوطالف هک

 2 ؟رورپ مکح ودنم د رخ و م کلا دفا

 داقنم و مار دن ها يالف 1 رول وا

 یلدا رود تالف هناوتف دنسم یدک

 داژن هریک اب و لدایرد "یتفعرب هیوب
 دعص دن وا دخرس قدص قاص عبط

 داشرو نافرع بک ردیکاب لد
 ناقباو نیش هار ٌهقرد رد رکف
 دادس و دشر "هلح ره ربهار دیار

 تعفرو نع > ھام رس هلد لها طل

 هانع لها ةقد نم 2 اا دل اح

 ر لما باصطا. اک ی رک نیتسآ

 داش را و د فک ا ناتسا

 ا تی اس هسا ا ي ع ضیث



 ۱ دادا قارعا بولوا رزاب مردق
 هدنب هح رک | ندعاج و مرش وا 1

 .دارقسا مدا تورا و هنانکاخ

 لرهیلبایئا و را ۴ لاعاب

 داد ندکلف نیک کا ,رکیکچ هلو

 رادب ید یمهدیاوخ علاط تبقاع

 دایرف و هاوشلان مکیدلبا بشو زور
 نکا عو درد و هتسباب نعي

 داشرا هن وکو یدتا یب بیع فتاه

 تربح طع بادرک "هداتفا یا هک

 دادعتسا رهک 4 اکب و تاج رکج یا

 تلفغ باوخ یتسا شمروشود هسا نسب
 داشان و راز یس شعا كشحاف طلغ

 -نسزغا بولوا هک | نوچ هرهد ويش
 دارم ضرع تورا و راش رکدنوادخ وا

 تمه اڪ و نناهجو هاسکدف وا

 دامن ان و خرد راطع و ناش یرشم
 تدحو ثح هتسبرس هنکن فرام

 ,  دابع تر تفرعم "هلئسم فواو

 دماخ یررح ررح هقطان یرونا
 داشنا ف عو لد یلها و ترهش ین

> 



 دم 396 ی <

 لابقا داب یدچنآ یعلطم ع
 داشک مایا یدعا یملکشسم هرک

 تربح تشد "هرا وا یبیدتسا تالف

 دابرب مرارق رازاک یدلیا راکزور

 نارفا ضد لابقایم تنبسه ید وا

 داشان مدل وا هلا ات سد درد هسدا ن

 رالغا تابحا "اد هر ندشنا مشدک ۳

 ردو وا یربشح شرو یس نھ ز تشح و

 دا یلاوحا ةناسفا مهسلیا مد هب ره

 یکل هربح نده هلو AL هدد

 دام یدل وا IRE هکعا 5 تب کن

 الو نا ربم یگ ردق لک ی نم هکحب

 داسک هتالاک را زا و هس و یعدلک"

 دوخاب مع یمهدتس وک ح رب ےکو ک

 داسف یداک یمهن را وهم شدرک كکلف

 ۳ تبساحقو یمهلد راطع هداشنا و رس

 دادءتساقو یمهدن هما ل هس و

 نکیشاک ید ا وتو 8 هلا 9

 د رالک ۱ ی ردق ره لها 3 هل ون

 اا کک کی فرح ید وا را هن



 مس و تا

 سک ی 2 بح سفن بحاص راز یا
 سوه قاب س هللا سڪ جش زلف هدابند

 هلا درس هک هللا مرک E ب رد نت ره

 سجا یابد و کد دا هلا درف ره دعا وا

 مدیا رد نکی مع اا لمف داف خب

 سبع یور خرچ ید ر سوک مدیارطس نویامه شقن
 ناوت یدت هلا جرد نام ر مدلوا هتسطد

 سفقیدل وا بارخ هکنوچناح غرم تیاهن یدج وا

 تهج شش یدلاق هدنلط تفاع غارج شدت

 نتف ان را 7 ترجحآ ”e یدبلجا

 یعایصع مدابا ضرع یاس مد وا مدلو

 سرداد یدل وا هلنج ر یشا رفع را تولطم

 ا دنا : زو هدهسمدتا هایسور دبع و بر اب

 رفت قا ردک وعع هاش مدلق یکهاکرد

 روهظ یرس ردا دال روغع مسا رد رات

 سوه قاب سب هللا روص رب ره روتلوا وفع
 اشا یما

 كب تدکخ فراع مالس الا خش یار هدصق

 داره ی ور یه ه رهد ا مدمر وک

 دادو صرع نکیا ربا لو دع رکف ۳

۱۳ 
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 اه تا

 ن و اکا نال وا ها ال
 قشع هصف رازه ریظن ٌریفص یدل زاب

 لب يا كاتساد كنم هلک هو
 د هناقشاع هسل وا ردقن رلهربظن

 لبلب یا كنارجام زس یتبع یمرول وا
 هد وا ۳ رد دلربهحو یدل و وط

 لیلب یا كنادناخ ردق وا ردعدق

 نزمدیک رولوا نددا زرط یکن وک و

 لبلب یا كنا زرط هن ردنو
 مدره ردهدینشاب لرل هتفکو ا نوت

 لبلب یا كناهج لصاو هنعاع” رول وا
 هدتعیبط هحول رونقوا كدیاصق

 لبلب یا كنادخ یدلک یرعاش بیع
 تردق "هدنخ نوتفم یک كغیدل وا نس

 لیلبیا كناقشاع هلوا زر هدكنس

 ندکلامم لد لها ردهدعا ر

 لیلب یا كناتسلدرب یللوا ردکرک
 شوقر نس تاک نوت هدا توکس

 لبلب یا كناغف رلیوس یتساوه لک وک

 دماح قطحادبع



 میشن رب ریس

 لک هلاژ اص نعیدالب وط E بش

 لک هلا شم ران وہص ۵ رهم هدنچ 0

 م روح هدننس وا نج ناغاب لود عبس

 بیل دنع نئاغفإ مرح دنلب نوتا

 لک هلک یدرا یس دی هداشت شل وا

 لک هلا لآ خر هڪ دنا هاکن فاء

 نبزوت یزا رازوا ود او دیشروخ

 هرب راسخ ر ینوعع» عن وا تبت

 لک هلأمیب بتک ٌهفیحص رزکب
 ردرادغلا عیلح هنو « ی رس » هک شارا

 لک هلا هزات وا ورم هرو یو

 شا ی رمس

E 
 لیلب یا كاش و لاج رو ور وک ناوک
 لبلب یا كناسل كەس دل بدیع

 نوحا هنارعاش رکف ربلک قو زام

 لبلبیا كناذا ردشوخ ه حابصلا ىلع

 یولع رد هناشنر هندبحم نطو



 یانخو یرکف مه یتروص مه یسدنک مه
 ؛ لئام هدیشوخ *هناس مد وا هدکمک

 ۱ هلع یدشلاق هسیا لاج راوتا
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 ] هدنما دلرارنج یدل را تبع هرخالاب

 :الصا یدا زغروک ؛ یدتبک قرهلوا یدح
 هدنکا ها زا ج ك مد

 !یلاخور 0 ا ۵ ی

۵ 

 , لیدی یمرکف نوا ی بواب ۳ 7

 1 لسمکت یا هګ دیا مدقيح ب وزا رعس ر

 :اطعا مدلیا هنر فو دعو وم ر

 یلابح و رکف مه یتروص مه ییدنک مه

 f دوه هدنا روبل وا م دا یدا ناناح

 :یلاج و نسح روبلک شوخ اکب هکدنیک
 "یلابحو رکو مه ینروص مه یسادنک مه

 ۰ ره را اعد هدنتفو یآ اکو 5

 شمینل هزاب ِ : تح هدندسل یدل وا ربب

 اا لا یی هاه نال وا هدناسنا

 كن دماح قلا دع



 س ۹ س

 ٠ هللا هللا هللا هللا

 ثتفلا مذب یعاحا ردا نیبعت یژنک |

 طابتحا تراغب یتاف یا هدش ما هلبا

 ی هسک ق وچ نایمچندننابكنالذخ یوج
 لب الباس یدلاص هک زاه یابد وک

 كس دعس

 x راقالت

 "ات هلبا راب مدیا هدنرانک بآ رب
 : ادب هدهلوا قفس هدکعر ک تاتهم

 اب وک ریخت وا كيگيدوس یدا هدعشراق

 یلایخ و یر فمهیتروص مه یسیدنک 8

 اص ریسل د هني اما مدل وا ن

۲ 
 لاو ویا رانه هک لات جرم ر

 . للاخ یعقوم لوا هل" ندرب وا مدناص

 لابخ و رکف مه یمیدنک مه یتروص مه

 ۰ یتح هیناث رب اکب یدلک یک لئاز
 ! اما مدل ن دن اف و ولد

 ي
 4 4 یدشعلاق هکعا عاد و هک مد

 لئاق یدل وا لکوک یدزالآ یو لع



 جبج ۳ سس

 ! ردتعیبطر نزح ندیش ره هعاسح لد

 ! لیلب ردا مار نوچ | هنزج یمن وزج لد

4 

 | هدنن وکس رحم لکوک ,هدنرحه كشا ئوبع

 !هدتلظ ,لسلا فص وش نوک علاط ,هدیاوخ ناهج

 !هدتفر رولر ونوس بکو کو هم شاوا قیرغ
 !هدتلاح واراوح راقآ نوک کرک ,تکاس ناهج

 ! لبلد ردا مارا یی 4 یلاعت هدیتسیوب
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 ! ردتلافس نکسم همدا تقلخ مکح فالخ
 یی هدایز ندناسنا دلو لات

 ! ردتلاح ه تیولع هلو اب كشوف زجأم و "

 ! ردتربح یاج ےک ررزسوک ثكلکوب هلکلکوجوک

 لبلب ردا ماهلا ییولع به هک رد ولع هن

 ح ودع ملا دبع

 كم وحسم اشا اض

 راو ندا راو یرا و یعلراو یا

 هک رد یال كس ره رد
“ 

A, 



 وب

 ردرهاظ هنکت قوحر هدنروتسم یانعم ره هک

 لبلب ردیا ماهلا اکب ےک رلنآ ردرلانعمو
 هداز یناحر

 مر 5

 لب
 ؛ لبلب ردنا ماف بش هلا هاو ورغ یناتساک

 ( للب ردا مالعا یعایسح هک ای وک ےن

 9 ردا ماهفا هک لر یتشلک لا وز

 لبلب ردنا مازلتسا یرازو هآ هلو ییہ

 الف ردا مالغتسا نابسا كلاع لاوز

 و
 ؛ نکسم رولوا ملاع نشلک ه یتسین لأم
 ۱ شو نالوا ردتققح و كخاب وش هدنمالظ

 ۰۰۱ ندن رکو یعس مار لب یمزح لاک

 ؛نکر داق هنایسح ر وصت هلهح و ! ك كقاب

 لبلب ردا مازنا هلا ناغفا لأم یبرب ین
1 

 ! ردت درس یادص ستم را رک ندرافاز وا

 ۰ نکا نیکع هک الفا نیسوا

 ! ردتفر یبثحم كنافص و درد هک وک نور ج



SRO. 

 ا

 ملیت ردنمادوس تلاط ۰۰۰ تراودک راکسوه

 لبلب ردا ماش مالظ ليم ۰۰۰ رینالشوخ ندرح»
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 ردتبح نوحشم .یلکوک ۰۰۰ رفلیب عجار هیک
 ردنرسح ورک راد هادنز بش ۰۰ ردرازو بیرع

 ردتاکش فورصم هکنوج ردننزح یسینغت

 ردتفوم هدتصخر هدایرف هدغابو ریلب

 لبلب ردا مادقا هب هلا نوک | مارآ الب

2 

 رلغاط هلبا رج درد هسلوا مهاکما را مده

 رالغاح یک رالغآ همت وس هدداو راوص

 ۰ رالغآ مرلزوک مدامد ۰۰ رلا هآ لک وک ییاب

 رالعاب نیزح روطرب یزاوآ رد تقر بول وا

 لیلب ردا ماحرتما هکناص ندملاط نوچمت

1 

 ردراط نک یهلا ر شعا هکناص نداس

 زدرناش هدراقلک اراق 2 رداد هدراکالیب

 ردٌباد هحور ایوکوا ردقطان رعشر لزوک



 بودا نا رفع رهظم به نس دم وح ا

 نارماک و حرف هدابعع و اسد هیلیا

 اشاب مظاک

 ۳4 لسم

 لبلب ردا نالعا هدعاب ن روهظ ۳ مد وط نوک و

 لیلب ردا ماا "هدژم ضرع هنا وج افص

 لباب ردا ماتا ییبایسا قوشو قوذ راه
 لیلب ردا ماکشوخ یک ره هلیشکلد یاون

 لبلب ردا مارآ ی فوهلم یب اما نون

2 

 هکدنوا هنادجو بورو تقرر یکتا لالم

 هکدنوا هناود لوا هلترسح رردتا ها اکب

 هکدت وا هن اح اد وس باوسآ روا مع رول وا

 دکترا هنارارحا ۰۰۱8 رگایدلدا رس هدنند

 م

 ملت ردمافخا قیراآ 8 یا رم

 ملت ردیماعا نفغید) وا ایل وام ربسا



 ا
 ناس ی ریس كنسح فتو ر ۳ وا

 لا وز ی ور دوو مابه .مظاک یا نهروک
 نا ِ هدکلف نوکر هلبا هام لوا رهم هسلیق

 لس ندکفارف و ره رک یناب مدت دن اح

 نابم مدرد یدلوا هن رب مج بول وا

 ہم دشیدنا قروز ےکمتریح قیرغ لوا
 ناو نیحره رد هدقلوا بارطضا ج وم راج

 نود یاد تک ی زوز لوھ رف

 نان رهم ان علاط ی مدت فاستعا

 لحام یتوکی رھ كيه ودنا "هلج
 ناهج تارذ هلج هسلردتا دادعت و عجب
 ءار و لدتاب هلتج مم هاکن ۳

 نانج عاب ن وسبا كشر هلاح ماظتا

 ردہماک نه امد قرا یدلوا مات زوس

 نابمرد :یاهاو زاب ناماد هلا

 حرج یالاب ةناخ حرط تفه ضابرات

 ناعمآ بوز راتسد هلبف نیرهم هک
 لوبق برق هدناب دیش عرحات

 ناتا نماوم له رص لوا
 نسەضور قح رویلبا رونم هلساد روت

 نایسدف اجت نشور هلق نک اب دهم



۳ 

 تب یر سا

 قح تاذ ےکنام و رخا را لوا نستس

 ناک دوج و شا نیلاع هلل ةجر

 ایربک صاخ مزب غارچ كرادید رون
 نابود لیل هرو یوم را ا اتو لی

 راکز ور هلیلع مس زا سلم كیوک كاخ

 نازار تروص ندنسهنسا رروا قرب

 ان هب رک عج هسا وا هلكبل لر ترسح

 ناک ورڪ ناراره کشا ردا نکس ندلفا

 هدهشیدنا و لد تردق هکتعن یادا قو

 ناوتان و تسکش یراپ مهدنا حرط لزغرب

 ناشکهکب شردا راهظاحزف سوق نوکه مناص

 ناعسآ ردکلوفر هدنهک رد ولغاب یو

 یتنشکنا بویلیا عفر كل ارد ون هام
 ناشنرب ندنروربا لاله هنلخ رزسوک

 خاد ندنرفوا رم روک هند ندغاد

 نابز ك ناهد ره مدوج و شج آ ناهد ك

 هل قلطم قشع تسرپ ابصلوا شوخ یا
 ناوعرا بارش هقشب ندهدد كشا نوخ

 كاا زاربا مزار یناہن مدرتسا هراب

 ناب زار یدمتيچ ماج یدقبچ ندغو درد
۶ 

 لی ربج نارزه هدنفل ارق زدہلغاب



ER EAN 

 ناشفشت ا هروک كيب ندهرطقره رر وا قرب
 کج ےس عج مدع سد د: ةو

 ناتساک هدوح و ثالم راق نناباس رع

 تیوقت هسر و هربحات هتد ییافتلا

 ناور شو نایلتت یدرلبا نح هراک زور
 بأم كفطل نشلک هبیلدنعرب رک هسلیق
 ناجا باطخ كم هاف رايا یسهلات

 یدفان مکح هسرابا داره یدادضا حج

 نامز رود ندا بیقعت نرکیدکی روشلرب
 كل دع تاتفآ یخد ات رده وش

 نانتها ی رولوا یراونا هشود هکلم ین

 قر ربشعت "هلعش تسارح نضح هنمرخ

 نازو داب هندص تباجت س واف هع

 هحراح یدرات آ نددهاتب وح تشد

 ناطوص یرېس یوکیتردق تسد هسروا
 عنص طابخ یتاثم كي ننلطا خرج هسک

 نا وتن ر ید ررتیچ هنلرلحا تهشا

 ناعرد تردق رولو نکرد نا

 كنم ردکلاک اب لاج هللا لوسراب



 از تا

A Eتب 7  

 ردیک اب دوج و ےک مر ك1 ۳۹ باب ل وا

 ناهج قلخ وا یلاعت یراب “یا

 نام رحم هماح هدادخ ظ وفح حول

 ند ناطلس ريفا هللا غم ییهاشدان

 ناح وسذا یبنرک اچ اوسام رابرهش

 روهظ روت قرشم تلاسر ح وا رین
 نانع ی تل

 ۳ ا د م | دیس

 0 رخآ مرک | لوسر ماع لوا
 ردباد ےک ایسا ماما لس رم دچا

 ناددنیآ مه دن | مه هتح لا هجو

 9 مک داوا نسوق تاق راددصضف

 ناف نهحو هن راصدا کل وات تنزع تر

 یتیهام ره وج ټا 5 ردتفیفحرب

 ناعتسم تاذ روت نیعت هلکنا یدلف

 دهام لرش نیلعن هشرع هاک راب

 قم فطل تآ شف ف ارات هرات
 نادواح تایح مخ رول وا نازوس رکخا

 یتدش اما هسلبق ترارح لامعیا هنآ



 ت ا

 نانجیاروح فا زپه یک کوک ندکشر ۱

 دوخاب ردیمرهبق نشور هدنعطس “روج
 نارکب بایح هدنردق راونا ةه

 رول واشرعنیهر ندنهالک رز یهآ دود

 نادععناز ورف ره رد ولوم حور دنا

 ردهتنکشن هلال نازورف مع لکد اب

 نابع شل وا ندهللا ےاک یاضب تصاد

 میدم سافنا رغم یساوه هراب عبط
 ناور حور "هیام یساقمل هقشع تلع

 باتف ازلوا یریجان ولد رب كنهاج
 ناععر دن هسلیق نعاعش رات هنن ون

 ےک هدنماپ ردهرا وا "یرفرب تلفن

 ناشکهک شلوا قسع قطب ندرک اور

 سدق یا وک یطوط زاسهطبغ یماج ره

 ناشرواحب هک تار تشو هاو ره

 هلو ها وا ز نع ندناح یسهردره تخت

 ناتو ی وا همان ردیف اساسا

 ےک دیرفت ملاع ربرس هاشنهش لوا

 ناپسانهدن رد فک راصع ردل وا لعع

 ردیفاص و مک قلا ےظع دنوادخ لوا
 ۱ / ی



NA 

 و وشاب  Eلبربج ناح ها ورپ

 نایسدق ح ور هناود هتتانآ ضیف بآ

 نوّب رده الخ ناح رهوج هزیر هزر

 نا وركر نالوا ساب لاما ةد كلا

 عماح  ۷ ۹ EFها ر هش وک. قاط

 * نارلد نا ورا رعا رضس عفر ندو دم

 نیه الاح ور نمددب عطف س ر عافترا  3دلا ۱ و س ریتم

 نایدرت یلوعع و الفا هسلیق هباب هان

 رکزز راتمرب ره ردروط تخرد ناص

 ردتوهال ةع و لکد ارضح ةف

 ره فر  ۳و  E e TEی

 راتشاو عج هارت كنئاش ردا وا یرف

 نایعهدنوکر ول وا هعفدنوا هدنو زکرب هدنآ

 لعد یروالب ماج هدنرنزور اور
 نادر شل وا تاق تا تان الو مچ مد ص

 طح وفلز رابغ هدشارح ندنشح و هلاح

 ناش وه رادع هدنسا رط رو ی هرز

 ردهدروش لیلبوت هدنآ ندّوم ره

 نامنشوکنمنسهزا وآ ردیا سودرف لک مک
THT eB ۳ ۰۰ 0  

 مامی رددل وا ناشیرملد و لاح ۵اس



WR 
 لزوک هقشب شمام وس مرجعا دن آ هتفیت
 مهیلیا اعد یریغ تب یدل وا مات زوس
 لسک و زجاب هتلدرد اخ بوروس زو
 هلوا هقاشع لدو ناح نينا هک ات
 لاتخ هل ن واھ قشم شنا

 ریرقیع ب كمدرم بول وا هلدب ۇر قوذ
 لح و زع قح ت رطح نبل طم ره هر و
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 رده دنعصو یوم تا هرهطمهضور ۰ ۰

 ناهج ی هضم رخ الا هر
 ناتسا شرع دحج“ مظعم یا هللا شحول

 هنرابو كرب هلتبسن ردراخ اما هضور
 ناکمال غاب درو الح ۳

 كنباپ ےک رددبعک هاکلیق اما دص
 نام تار یک ید و یادم
 ےک ی رط سدقم ره ردافص ناتساک رب

 ناغم را نک اخ هندع رازه رلبا راک زور

 یسدقا كاخ هکردیراب ضبف ضاید رب
 نادک اخ وب كنآ هلیدوجو هشرع ردبا رخت
 نورد عاد "هلال یاشف تهکن وضع

 ناقشاع كخا مس ینا ور بآ لودج



 ی نيج

 رر وهک تغالب سمصم کم ل وا م هماخ

 لدخ هناناح بل سو تدل كي یر د

 منه تامقث ع وکه ردات لبلب
 لطرهوحرول وا هسودرف لک شوک لرب

 مربصع زارط زاحگا مد یسیع سطح

 لا« ی ووجیرهد ےک” ترص یدنوط
 یراط یدرول وا هک وک هز رحاس
 لج وهاس وم ردزا ملک لات هسروک

 مطرح هلیناعم ظافلا یدلوط
 لاه هماخ نوڪ ا لرد ناهح س ندەمروأ

 ربرحن مبا بونلتأرج هلا قوش رز هلو

 لزغ هزانرب یکم نورد غاد هلال
 لثم برس صاف غیب یبصع هاک.ن یا

 لجا زود رکچ ریت یرهزجن كوان
 دموق وا ورا ةا كل طخ تیآ

 لیح ماد ددم یار هللا لب 5 ۳

 هدب افر ہل ی با ودر ونک ا ر هوا

 لبقتسم مع رکف یضم هودنا رک ذ

 هم ر ید ید ر دناب یدقاب

 لمرح هدکخر فرط كرالاخ نیلیا

 كل رابمظاک ییز روځ "هزع یلهروک

۱ 



 E ی

 لزا.عیص تت ها ماش روشلر
 یتفطاعرظن هنونح لها ر هسکد
 لش ترم یلزوس رايا لدهرمشح القع

 مانانایهکت لدغ بسنح رک هبل وا

 لدح راهظا هن هسک لجا غب مەديا

 یسادعا نمهرک هناحم دلخ ؛هضور

 لجج مسج بولیزوس یطایخ ےس كی هسک
 تهظعراثت هرفط رول وا هقاطه خرح

 لصب و مو نشب هدننردعم "هضور
 ارظن یلاع رواد اهشداب اذتس

 لحز و رهم هک هسوب یمدق باکر یا
 لاج راهظا لیقهدنو ییب هادرف هلاص

 لوا نداعتر هاجت مردا مدقت یو
 ددم یدنا مد وناح هلا رڪ ش1

 لهم دعبنم هکرادد تل ود لک هدرب و

 هدکه ناس م هیلبا لاک یالاک ضرع
 لمم هلل فاطلا رهن قاب مثل وا

 مشیدنا راچآ هکر هام عاش لوا ےن

 لودح هنشج رازلک هلا رکف *هشن

 یریچان ررش ره رود هرهم هی
 لعشم ههل واهلاع رکا مشیسا روت



EEE Ne E 

 روا وا 45 تب ور فوم لوا ردیک اب دهم

 نیستم یهلا را وا کا ندق رط ره

  7لما ےل ست 2 نمو فذم)

 مس وا ندکلف ینافرع دحام تاربس

 لجا نیلم یاسا داش رو

 هل نرزم هلاض وف راکبا یعبط

 نتاذ هلاکو صف ةعماح تهج

 لحایصام ہو ت رطح ردو وا ش یا ریهظعم ۱

 یبنعغ كناضق ريش ییرعب بودا نوخ :

 هاگن فطع هنح ر مع هادا هدبا وخ

 لوحایاح " هدی د رو | وا لادبس دق ح ور

 فیل یاری لاک | یک وا

 لقە اند ۳ رول وا رص رصد رک

 رب وجت نلاح راکفا یس ەشيدنا هال

 ماا رم همدآ رولوا مورک ع)

 ریش كف e صاوخلب لا یمح

 لا تب : ره تبهام هلا رد *ر يح

eیر دق رک. لنا دا یدادضا  



 دیس ۷و

 . لح هیهلا ناسحارب هلو رولوا هک
 ےک هترطف فرش یلاع وا هلا اراب

 لتخم لوقع یکاردا كن ردق هیلیا
 كاب تنیطو هن ردادخ ماعنا ضح

 لا هلا یچس هننماد هربا دک هلل ا

 لکا ماما فذط) یمهبح وم تله

 ردنا ےک لک | هثلوا مام نیا ماماوا

 لح ینهدمع نور وک هدردق یاق قد شا

 ۷5 رده ال هک وی ردق و مکح اف وا

 لوا لقع هد ردق و تفرش ی هسل وأ

 ن راد ادات هام ناھا

 لک E كن وا دخ هات « ۳

 اسدو ناد شبا را نهڪشش “هلق

 لاو ELA تم مج مع

 رور نگیلعم و حس نصب و زوما مکح
 لفعا ورلد هاب مرک هشیدنا گام

 لسم ف ونص ها دهس لآ 4 ودو

 كساب د ردازسهکتال و كنر وا هاش

 لضفا ندندسا رس یهاکرد كس 2 .PAIN و( ۱



 س ۱۷۳ س

 نامش هدع ورد یدل وا دوح و یارآ روص

 لب زرطب هک یهلا رس ردع) وا

 رریک هکنر رب هلاع نیر هدکی مسهلبوس
 لشح عاضوا هلا اوقت هریک اب هجو

 یایر لدې تفطاع اذبح

 لحا د وادح صاخ تج مم اب رھ

 لدوم تاتاهج ر٥4 دنده رد نم هل وا

 دا حوا ا ج رهه یمهرد

 لزا یاب رد "هدننات رهوج یسهرطق

aنیظع نکن لیلک ۱ د رها  

 لعشم هسدق مع یس هعم ال رول وا هک

 رر و هک ىل لاک شف | رهم همت

 لع هناسنا هغلوک ینرا نطل ضیف

 رکج هکناوک | نەر نزهلعش رهک 4

 لبس ناعا دهاش هتسهدید ی اه

 یعع س ورع هما قت JF ره» ےن

 لدن شع هنّ ور ناح ره وح لود ۳9

 هدادعتسا هيام رهک لوا خرفآ



 را ۱۷۳۲ تی

 وا و هدعد ر هندوصعم لرم روشرا

 كنسرف كم نت هاو هدنم دو لوا رولاق

 را 1 وا ۳ اخ هل ن

 ا تد مه و ناشو فرش

 یاس وا فا را شر دلا

 لب زانع هد الح رازآ رول ق

 تاج با صالخا دس» ر وا ےک هک تا نسر

 هدهسلا روم ردبا قانا هر هد كتسود

 كنش وه كس ]وا نلییسد هدیاذ هلاخ

 ردهزال مل هیلیا امد یربغ هللا قدص

 تیک کج هل وا | ما لحن ور د

 ناعنج وهآ هز هکن نوسقات

 كند وهلاو هدا ن راعلد كمشع لها

 كنزیرا ز وب یک ی لق كس رلنعد هل وا

 ردهدنفصو یراترضح مظاک یسومماما

 لعیص ننسج بور وا ةع اوج

 لج و نع قح یدلبا لاب ی هنس ند من

 رورس رو م دھات رس ۳ یدالیاق

 لوا لتع هنآ لدحول یدلوا



 وفد تا

 دبس 9:۲۲ .تبم

 كارخ ادا یهدنلالح یاب رد بل

 اضق رارسا یک انت باب رولیجا

 دغ دشا دیو ادخ هردقت لفف

 داند یم لاله ی ورا هاو

 كنرد “لح راهظا ردق فطاخ قر

 به ها صالخ | بولیق تداهش تشککنا عفر

 كنرف و ناسم هدلاع ود قدزفل وا قرف

 ربق هسل وا جارم لیوحت مزلتسم یمکح
 كنرش یدهش تیام ناور تا یهلمش

 ضف لزاب ه هيمان یمرک رب ١ هسل وا

Eكنراب اندا لا ریعص  

 اغا اک رک ههشارآ لاح

 كنراکو عرک و نابناهج دن وادخ یا
 رول وا هک یمارک رالاس هلفاق لوا نیس

 كنلکدنب روص هکیدرآ توک فص نابسدق

 ایا قع ھنافا ردتقم رول وا ےک

 كاننلد ےس رول وا هلتعیبط نسح و هک

 ےک ر ا مب لل لوا بط

 كنم هایرد وا قحا رو ۳ مثیدا و رطف
 ردکیاح ردق وا مرک "هوف ضار

 كنهامع هلا لیرج قلبا ا



 ا ۱۷۰ س

 رکی دمو رثا رهمو رظن لوا لقع

 كنر فرفرو رفلی ربج و روشک اهتم
 ردق وا ردتظع رب یتردقم بک و

 كتي هنمالحن ةع رول وا رخ هصرع

 میظع هّللا شا ردق وا نیردق سصق

 كیک راکفا تعسو هتنزور نمهلوا

 نزار تارا مع یک ف هما وا

 لنت ناص ردق رود هرو تس

 كنا را نالوا لخاد هننبعص سلخ

 كنشبورو كي هته اردک كاج ررب و ناح

 لما مت ونحنا ردنا ر العال

 كحاب هرس هنجآ 22 یدوح ج

 یار رظن ه ریفح هات دیک د

 لر دخ هلت نهو ر ردق رول وا هندس وق تاق

 هراسهک نا یضع غب هس وا

 سال واھ ۵ ریا نابرح

 رکن هرهخ و یکم هس ق

 كاربر زا ردا شع هرود

 راثت هرفط زول وا نسل ساک یرب ره
 كل و هداب هنتیعر رظن یاب هس.ش ود



3 

3 
۷ 

9 ۳ o 

 سه رس
 كن حیف هما شوک یجهلات ا

 مظاک لزغت یا رب هد هز یکدات

 كنهآكمانا هاش لوا هنفاص وا هلا

 مک رک اچ ٹل مو ,ایکنف ءاشنهش وا
 نر وا یهلاشیع 6۱ هسل وا روشارب

 ےک تاصخ ینو قلخ ادخ دنوادخ وا

 كنلشو صقر رروا هدناکر شپ لک لقع

 اد رازسا حاج اده بارع مع

 كانهرف لها هبعک افرع هاک ہد”

 ردرح ناو یه زند عو درس

 كن روا تفه E رظذ نسور رهم

 تاشرهدو تردقم ردف و نک شرع

 كنرب قرب و تیشع اضقو نیصرت حول

 ینا ردا رس هکق داض لج تار

 تانلس فیفا مهد روم رس است
 نیش لها هفرد ىم اع عبط

 كت ی یهرک و ب تسد

 هوا و درخ هدنل لج راکفا لح

 كنوآ تاوام” هدنلالح ناوا قاط
 ور تداعس دیشروخ هتعفر قفا

 كنه زس ردنکس چ دن یک



 OS E و دیعو رع ی ر

 ا هلوا | نداحر و فوخ ةن رو 1

 .روهتقح یس ەش اقش یادعا هلق و

 بر دیعسو رور هد راد هلوا یناګدنب

 ِ رده دنفص و یرلترض> قداصرشچ ماما

TEU۱ كنربن و نوزع ېې حش ود یا 9  

 او وا ون یمدق جور

 :لابحت هکدتا یکش کلم مدار مد

 .كن وا كیب ۵م زم ره رولیصا ندلد نوح

 نراوتک تفرز هک یک او هناح كص راع

 كن ر هلهج و هه ندا دیشروح ضف

 هرلهلال , هدب هيي ییعاد مهندس

 كنلب كن ره یب تاعددخ ۳

 : تلاخرف هدشلد بول وا هعاص ناشکهک

 .كنهالاب تاکلف كقشع یدلغاب هنلب

 نر یو دی هدکنسح رود

 دننام يدرلتاب بولا و ر

 طخ رپس مودا لاما: یکراسخ ر رو

 كو نسب ولد نه ایم تفیط رهوخب 3

  دیهات هسروک یکعلزرس ماد رولت وط ۱ و



 مر[ دم

 درج وناک و جیهک هدلاغیت رول و ک

 لوسر و هلل هلاح ا رطن مهاشداب

 درعع هاب هردع یکلوق نار ود یدلق

 ردق وا ات مع هتخوسلد هلبا رقف شن |

 دیدح هوک رول وا وص هلم كن بو را

 یررش هننک هکلب راقاب یران هرک

 دب ربت كفطل هل بوپس وص هسزلیا
 نکیاراو نس ن یلاح مع هبلیا ضرع هیک
 دیشروخ نیسنس اکب کاخ "هرذ ن اکس
 نوک ره ملت ی منش : هلماح رادصک

 دیل وت رثالب مایا ردام روهدا

 ندابر ید یابند مع ندقرط رب

 دندمزور تدشو هنک و مرج ر 6

 یدابهمروعت رول رس زغم بودبا بلس
 دمو و رسا دنا هم رکیلظ ید

 ینرهض یا تچ رعو ددم یدلاق اکس

 و و ظجم کا لیلا هسرش ود هل

 ارهز بانو نیلقثلا لوسر رب

 درج قالح وریهش و ریش مدب
 م هاب اعد ی ربع رد یدل وا مات زوس

 دیف والا وردصتح كاللا صالخا وقدص
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 ر ۸ام تارا هیلیا تافتلا
 دیلی دورف هج وقف یدرولیاص ندادعس

 نتسرهف نمهربدغیص هکلف هنرتفد

 در وس]نوص و هح“ او * یشن هشا

 اغو تقو هنرس كنيمز واک رولموک
 دب دح ر شش هصرق نال وا هدنک اب اسد

 امم و دوج عینم امشداب ادنس

 دیک هاجرتجر ردیوهره هک یا

 هدنفص و كيللعل عهدنا حرط لز ر
 دق تاب هش یس ەتسج رب عرصم ره هل وا

 دیعوو دعو را هتف هدناتع یا

 دیماناک یی و ےہ رهوج ینھد

 لایخ هکدتا یکنادد رهوح رولیرد

 دیصترد كب هعاک ژم نزوس ندهدد

 لوو درز یون هام رب هدیآ ۳

 & یک در نسر هكا كنيراورا

 ناهج ا نایع هدکنسح نا حول

 دسر ییا طخ یدلبا هلا تردوإ

 رطاخ رابغ یدتا عنم یب ندقلعا

 دیعص لاج لدن هد رورضهآ رول وا نوح

 میظاک مهماخ هسانب وا هف رط ره جت



 درحوت بارش رارمسا *هناخح یلق

 مظءا ےسا رھظم یقل ناسحا فک

 ددششطبلا وذ رج” یبضغ درب تسد

 نەدا دع یلدع هکلف هسا وا رظات

 دیس روح یایض یانیم مراطهخرچ

 قاز واچ یس هب یت صح“ هسنیا
 دنع ځ رح رود + یراعص لمر "هدوت

 رد هبحات یکنا هدنل 6 و لصف ا

 د واج عیسو ثال» لزا صرف روشک
 ری ات ه ربا هسا رکا ییاسحا ضف اه

 دراو رع ردا نا راب "هرطق لدهرمژج

 ر رک و مەر یس هماخ یدع م كسا

 دا لب عبنم رول و یمشج نزور
 رص رص خیز هسابا دارم یدادضا عیج

 لی لس لس یتئوف ردا هاب اليس ح وم

 هکلنا رج یناسحا رغاس هعرح

 دیشروخ ماح هنر رول وا هزو رد تسد

 یرهفكنايح غره هن رپ و لاب هسک د

 دیرولیح هتندرک رول وا لتعم نسر



 ا

 مهل وا كىا "هداب لوا هنقوذ ناشیل ۲

 دیشچ ماح هدادادو روک بلاط

 مع هب وا كابا هرهجلک* قاس یا ددم

 ۱ ددم یافص هلا ید هرم ح دق ۳

 تربحبارخ و تسم بودا ک اردا و لمع

 در نداوس قوذ لبق ی هثیدنا و رکق
 هتشع ضیف دهاش بول وا هندیآ مدنبس

 با یهلا ماهلا نم نوسلیا

 نوسلیف ماخهلا قوش لوا یک ین بونم مد
 دیهات شوک هطرد یی رد ن رهوج

 افص راثآ بودان وا یکلف ندنروح

 ددج قوش را نوسروتک هصق ر یلاع

 هلا رورپ a هیت لوا هدن

 لنهگ ان رک فص و علیا

 2 کن جنر رتربش زا ا لوا

 دنرف درف رب هلاع یک یا شمالک

 مع واع ا هاد کرم

 درفت ناهجو ابد دیک ند بطق

 لعالا ىلع باا و تّرع دیس

 دنه رف هلبا یتاذ لسر هاش ردا هک
 لالح وهاحاضق ناطلس هتعح مطب



 ا ارس

 e ا ف ی تانک

 سا ۳ بس

 ردل وت: ردنلاع یاش ےک ردهلعڅش ر کد

 دسزال دادعتسا هدانغتسا لها كسرولوب

 ندنلاک كتتص كترېش هدناهح یذلک انغ

 دسمزال داب رانالب نوتسشا هک هک لاک

 لاک

 ردهدنعص و یرل:رضح هحو هلا مرکی لع ماما

 دعوو دعو ی هظافلا ضاس ندمرکآ

 دیما و ع تیفیک اکب هش لس یدر و

 ہلا ےک مد وا یدک احرو فوخ نماد

 دیفسكنر یدا غو هدلزا حک قت
 نابعانیع رف یدآ هدندح و باوخ

 دد حا ورا ساح رثا یدشمال وا

 دوههناتسم دنا بودا كم “قاس

 دیدحت ییافص یابهص همْشن مدلیا

 رول وا ےک یتسلا شنا ور ماج اذبح

 دب واح روهش مایا لصاو یسهوشن
 ها ساشا مد هتف هدذءاح بل

 دیح و دنوادخ رو نایع هدنانیم

 لیربج ناور ےس يام یمهعرج
 ها سرم رجم لیلک ادیت یس ەر طو



۱ ۷۳:۷ 

 دم دا قلوا ندنت و ناح هدقح قیرط

 .N داب اداب هح ره ترول و ی ی

 تربف رکسنها یا هق رب را قا تنم 4

 هسمزال دالو نوجا غبت لک لا رک

 كةلخ رديبلق راسکنا ملاع بیرخت ندبا

 هسزال دانا تعا یناهح دمی لکوک

 لفاغ یا كسزعا هابتشا مجه نده هدکتابحب

 هسهزال داعبتسا یلاخ ره تاکیدر وک بیان

 ردک دیفس یوه یسهشا ریتم لا كنانف

 هتسغزال داشرا رب قلوا رب هلکلتع اکس

 دادهتسایاسنا نّوسلیار ود نوه ندقلتج وح

 ةتسمزال رابرق هلص تكلطم ره رک |

 حاتح شعاعا هدرف درو تشم نونات و

 هسمزال داد هدشیا یکناه ره ردنا ہللا کس

 ردعزلا یداشخا كلا نافرع باب قوت

 هسمزال دادحا تربع ی ام تج

 هدندح و ثح رد رد#) وا ترک لها یاطخ

 هتک دات نسهلج رداکد اک م مر

 ردسعفاو نع تۇر دوخدا ر كابر! دوهش

 9 بیم و اه شا قلخ راردا هداوعد و



 ' ناهک ان یرازنج یلعوس راصاب ناغوط

 ۰ نایع ردا راما یکی : راغی راموق
 دفا تطف اردنا رود یغوط هد روح

 ۰ دقعتم یدن العاب هرکید داقتعا رب

 ۳ ماظن ندا بلج یییرخافت كتلمر

 رم ۱ ماظتا راتفرک هلراموق رکید

 ازس هتچ رویلاق زطصف هجرکب

 !ازج "یعاد رویلوا نوکو نالوا قح نود
 اعقا و هلتشاشب لاک راعا راهزا

 ۰ اهلطم هزار ها كن | راغ وط ام

 ر ود ناهج ره رشيکد به : تاب ردقوت
 ۰ ر وس نانا ره ؛رولو لاعتشا راشم وس

 تایحی ژزج راک هدوج و نوح ا كمل وا

 ۰ تایحیذ مرج ردیک هک اله نوجما قغوط
 e ردا باسنکا ینتوارط * راحوق ماع

 ۰ و لیصتم راش وف ۹ « ربناکد هک

 ؛هددوح ودح هدهمروط هک تارذ

E ۱۰ هدد ودح یف هراد ردرا ود ۱  

 یچرتم

 میان هداز یا 6 روق راح نوهدا»

 ےس

۰ ۲ 



 تس ۰ .تتس

 زاعج هلاوت ندنارومظ باب همه

 هلنابز ردنا راذنا نوحا رذن یناهج .
 راقیح هلاوس كظعا و لثم ره هسلقاب

 شامادتا قتلوا ندنعل بل هیص
 راق هلاخ هدج نیازرّریخد هفیفع

 نادنار تنم ه :قاس.تنض راب 4

 راع لاب هن لعل یم لمعج ود

 عبط افرشا ردناف رع عهاح بیطخ

 راتیچ هلاک رن هلبا هماخ فیس هک

 نیمزپ رس هنهر ابادک و یاب هدفحت

 راقب هلاڪ رع دقت هردیح روضح

 اشاب فرشا

 رت ال

 ۱۰۱ هداف یحه ةع تلطظر

 ۰ هاب ناهج كم “روبل وا طنم هعل كم

 راکروز هتسوب هدجم و حجره ماکنه

 ۰ رامورات یازجا هننیمز اضف ربرس

 تام لکیه ردا تلط قرغ قافآ

 ۰ تایح هعمل روس یشراق هلوهوا رزنت



 س ۱۵4 س

 دءهبنس نکیا رايا ناعل ناما روت

 شل اج انب یبدها زهسبا قو یاس

 یدلوط بلابل هلفلصت لها ا ر
 شلاچ هریهشت ینلاوحا رانا اق یا
 ب د
 شلاح هریدکت یدسفم نالوا ساح لات

 هفرلسا قارب یتا رع هلبا نا را زرط

 لاپ هو جوش ارا هکرت سا
 دعس هدنس قرهل وا كلاس هلاس تالسم

 لاج هربظنت یتیرعش ثاکب ییوع لوا ورپپ

 كن دعس یررح قرط

 اق و لف یماحا كلک ک ثیدح

 ری ها یتباغ كنتصم نابم
 نوش نورف یعاس ره هلا سڪ نارق

 راقیح هلاس رازه دص مع ماش ور

 ارا رک ثبخ مو وا هتسح اچ
 راقبج هلال ولرد هدمراز نيس غاب هک

 ط زامبج ہح مروترع تانک

 رافرحب

 لاص و فرح دنسلار

 راع بح هلاقم ہٹ هذا را رباد هقارف

 هّسد ورد کرد هداکو ت باق یانع



 اا

 نیش 5 هدنادرم وا ردرا و ردق وا هحرک

 ییافص *یرح هدیم نکیا هلو لاح
 8 تاج و لج ملتا دع دل ناب

 كباداشر

۱ 

 دن رر هشاشر راپا

 ین یازمرط تاوصا

 مین ریس وم هکراحما

 ین یاداو شین ره

۲ 

 لالجا هکلموا یرد شلاص
 لابقا نیشن مه یس ریشه

 لاب راجآ یردام یک راشوق

 ین یادص رر و هشیر ره
 اه کار لخط ا اشا وتر

 شلاج هر ودن یک الود یک قجا همروط
 شلاح هریوزت هر لهسزمهروک شبا هلقدص
 شات ول فرشو رک هلا لام ترک
 شلاح هریثکت یتنافرع یکلصف یکم



 ی

 ه دن اهم هکنوج ؟ژونشا كنالهح ترشع

 تذل هدناصوصخ هقشب نمهلو رنو

 قوذ یهدشارق و ریرحنابو لیصحت
 تبلا ندمافاک داب نم هل راشوه

 دصقم هسا كعا 3 عفد اضرف ندیم

 تمدخ یا ربا اهد رنو هنعفد ی

 یم حرف هبلق رربو هچرک مدیا راکنا

 قوم یبدحرولوا هک اما مهلت ن
 یه ۴ یکل وا هن د یمح ےک

 تدوع ردا رد اهد ,قترا اهد هد یه

 نکلو هشن نالوا هدنئا رق و لیصحت
 تیامنو دح قو هنکح كنا ردیقاب

 كیاتک هجا رکد ماج رب یسهلجج رب
 تشز هدهمرترا لد هابح هطقن ره

 ثالعع لس ردیسهاب رر رطس ره
 ]آ توقف ِر همدا راک هک دنا ةا ےک

 تذا یهدناتک هرببعت هله زامغیص
 61 حي م يليا نب یتال رب

 هماخ هرین مد یعیدل | هنلا ناسنا

 تقابل هدنعیط بہشا هسا راو هدرب

 كن نھ” نعص رباک للاب هنن ال وح



 هم ۱ دیینش

 مرعبه هدفارطآ «رزدلپ " راهفلاط * راطولب

 مرح امناد راکعچ «رلشوف “رایوج “راجاغآ
 اهنت ندهوک رف لوح وکرب هدنجما رلسدس زنیا

 ادیانو ادیب رک باوخ یت ج نکضوط

 ایردششوج سکع هدنشود ایص كی رج

 ایا درد زی هدلد هلثط و داب سرج
 مرح به هدهارطا رزدلب ؛هغلاط “رات واب

 مچ اّماد رکهچ رش وق ریوج «رلجاغ [
 دماح يا دبع

 ی

 ترصم ثاربا ردا هدوجو ,هلمع 13

 درج ہیٹ كنژک | قیام رديه

 تیانج و مرج ردق ه همرویل وا عقاو

 ندنزوپ هداب همدع رلناج هن شقبک

 لاما لابقا عش ردق هب شع وس

 E "هدرپ هله لاح ردق 4 شلوا

 زلوا نوجما قوزرپ همدکی مک وا ردلقاع
 تمدن راس رس "هداب شک هناع



 بی i هیت

 هد دهرس دونک لیقتسم «یکیرات و

 هدلظ و رون تیاهنی یایریک رب رروط
 هد به اشاو تادوحوم هلاج رارب

 ۰۰ رلت ولد

 ۰۰۰۰ ریوج ؛جاغ [

 رو و لی نیو کو
 هرببشو باتهع و یهامو غرم هدلو رب رروب
 هرکرب هکبنس طاح برد انما وش روطوا

 هزب هلبا رحم نداعس لماش روک یهللا نان
 ۰ ۰ رات ولب

 ۰۰۰۰ رایّوج 'راجانآ
 ردلنام “ردع رصع كيب حرب ره ررو

 ردلئاز مس نکل هما نظ اتروص هلالظ

 ۰ ردلئامه یبصا عح رم الاو رز تایه وب

 «ردلئات هضبف ر یمهلج نادنخو داش رارربک ۰

 ۰۰:۰ رایوج * راجاغ
 رلغاح رادور سسر رود ارود هدیدا و رود

 رغاط ردکن راکنر «هبنب ران و وق «ینامنج
 راغابرز و میس مچ هدکعا ندرح “ندقفش

 راغا رب هسراو قحا ردلک وک ےب هدکلنش وب



 ت 104 تک

 مرح ته هدفارطا رازدلب ؛راهغلاط ؛راتولب

 مرح اعاد راک “راشو “رل وجا ؟راجاغآ

 ؟ ردیلاخ ها نظنس یک د روک: یرارب اهنت و
 « ردیلاعمرب رارب و ؛ ردن وکسم هلعالایخ

 ردلام هل رب یهاهنتال مه ردزحم طاع

 ردللاع یاو هدلحاس مر ردعقوم و

 مرح به هدفارطا رازدلب ؛راهغلاط ؛رلتولب

 مرح اعاد رلکهچ «راشوف “راب وج «رجاغآ

 لا شوک یرهش یوهو یاه شعاشوف هلت وکس
 هللا شوک یرهق رسکب قرب و زب رهدنخ بام

 هلب شوک یربن تیا ریس یراکفا ناقیح ندرلحاغ ۲

 هلا شوک یرهد £ لک نس هدهاک تشهد و

 ۰۰۰ راهغلاط رات واب
 ۰ ریوج « رلجاغآ

 شلوا نایع ندنناذ هلب ما ےک یتاذ لوا نوش ود

 شلوا ناعماو نیمز ندنسدمسس دوح و

 شاوآ نگو سو دره ر رف نایرد نو کود

 ۰ رلتولب
 شا وا ناز کن لدکی هک ردهلا یابافخ

 ««رلیوج ؛ راجاغا
 هدتنشم خرس هح یضام یھ ردوا



 تبع ۱۵۳ سن

 مس و لدع یراف كسلک د نوچ »

 « ! مد یراب هبروا ندع + توپ ۶

 شاپ راک

 جزو منت :

 « ردال وا هاوک | اف * ردنایاش هنادزر اف

 ۰ ردارحا هاوبح افح ؛ ردنابسح هناسلا افو

 به ردربع ؛ته ردربخ " به ردردک * به ردردق

 3 ردامل وخ ەت ` دلبر 1 ردابقع هث * رداد وب

 هسکلاه و رک اا هلاح «تالاس هل رک لکوک

 ED ردالحم ل * ردالکم

 عاد روک هدنفوفام ین وداه لآ تربع ندنمز

 ۰ رداشامت شوخرب شیدا ریس هدنرب شاب یغایآ
 كب لاک

 ۶ یارفتسا یسرک
 ماع رظاب دلع ر شو هدرظن راک
 مدآ رب هدنتسوا ؛ ردج و عرب شتا رج

 مد ره ردل وغشم هلا رکف شمروت وا ردتلایخ

 تام ردا ضرع نیسراقاپ اما ضایب ردشفک



 بسا ۱۵۲ تن ۷

 رد وګ ر هفرط ماعط ره «

 ردن ود تلن مش تدسذ E ده «

 هوک دننام هلون یا هسا هوک »

 هوکش راثاو ردندنا هکاب »

 رظد هات راقح یکدح 7 «

 ر كشم هسلزو ندنآ رول آ ضبف «

 هببعت راردا هناتسوو عاب »

 ك ر رارر و هلکن | هک اخ

 كن وز رزکب هل وتل | یترفص »
 كن و شع وط یابد یرهش »

 2 غاک هدنلوپ ریا .ناح و

 غالوق و فدا رب رود زل وا 1 «

 نوت ابشا تبصاج دمت و

 نوشود نسازجو بیکرت تروص »
 ملا «

 » فالخو ردیکح

 زاب هرا یرازوس و بودا شوک

 ! زاسراک فوسلنف یا « شعد » قاب «

 ۰ ردذتسرا و ندهد رعد م دسته «

 رددتسا و كی ۵ لید یراوخ ه ز ره «



 س دا

 . عاعو رود شلتا ندننریح
 | راک داب یا » شعد هلتنیل طرف

 | راک زور نونفوذ ممکح یا »

 یلاوحا بویلیا لیصفتو طب »
 یلاب در هلا ضدرعت كنم »

 کس: یک تح ماشو لاح »

 _ . گی ها زاب یریذمت هپ »

 ةا يلقزر رده تدا نییعت هدنس »

 كنءدعم ندکر هوج نوسلشالک [»

 لا: ناماد اک ردلصاخ هدف »

 ان هزره حیط و هدنس نکیا راو »

 .ردنآرم هکعیط كربشو لکا د

 < ردنار وزاق بیکرت كتنط »

 یرازوسو ءاسفنخ هڪ دبا شوک

 یرازوک شمارق ندندحو مثخ
 | شد رج یا كشماع | مو شعدنس »

 فیطا بر نفیدلیق ناسحا هک اب »
 مد نشور قذاح تیبط ن »

 باک ےسانشتمح فراع »

 / مب رددوسآ رو عور كنر »
1 

 ما رددنف بح میکرت وزغم »



 مامی -

a ET 

 باستا هافو قو دان ری

 بانج مرجال كسزمهلوا »
 كنوح و رور ردعتام هسنا »

 كتعلخ و حازم ردائام هلظ »

 وح دن زاب هوشع یل صوصخاب »
 وعسج تساسا لصا بوق »

 ماچ و سوواط و تک كمردا دص »

 .مارح هورکم مح كسردبا لکا »

 اسداتعم هکمحا ناق مدیمد »

 كسدادب یک نایوخ دهزعد

 نوزف ماد بول وا ن ا كتشح و »

 نوز كتح “یوق كرایغاو ےصخ »

 هک و تولک كەل وا حالم مه »

 هر مد رش ود قلطم كوترب »

 هتم لاون رګ بودا قرغ »
 هلع لاک مدرلنا لصاو »

 ربرق وریس بول وا كناعما عج »
 ریبخ ادرولاوا نداند تذل »

 اتو تسد هربص ناماد بور وا »

 « اعاد كدريلب كداط كکیرغآ »

 عا شعا یرازوسو ےک زاب



 سس 4 س
1 

 قعحا مداندسا رد ههالا

 ردقو اچ لرشب عو

 و
 ات روا ان

 استخر هلا نیهاش ب ودلرب

 اغور شلوا هدررب دو كب .
 تالف سن بول وا مو یانشآ

 ال« تفلا هليا ناطرش شا

 داض) ۳ تویلیا ا تسک

 داحا شه روح زر و بآ

 تشزو بوبح هرکیدکی بودا ليم

 تشو هرات ۵ رب و شغل وا مر

 مالسلا دعب نه باب بولیچآ

 ۱ ءاتیفتخ لات هزاب تویلبا

 !اهه و عر” دود یا » شعد

 یتب یدنا بایماک كنافتلا »
 7 ندلر بت «

N ا » 



 ها

 ےکحرکف ندنا انغتسا ندربهر تمه

 هددها داعبا یط مرا و هب رف هاکمزب

 ی6داتفا زمهدا رود ندهلوا اخ هکهار

 هدهشادابنددشروخ ییهاس نودرک رود

 دّلاع باق تی زخم نالوا روج راکم

 هددبشا داش هبفک ثا هلا حاج رول وا رشح

 كلت رازهشس ندلو ملربآ مد رم

 هد هسا دان رقریشرپ رک هدنلکن ره

 لک تیرح ناطلس ع قشع ربسا ن

 هدهتشا لا زا وس نده دلع کد یاو

 لاک

 ردق و یلاثم كن ربخ راک
 ردقو یل ا كنروا لدیشروخ
 سیا ثغا تفلا هل رابغا

 ردف و یلاغحا ندهلوا ن

 هتشع یادف لکد دعا روج

 ردقو یلایو د هسردل وا
 هداکوک رروط یدا كقشع

 ردفو یلاوز ثالزا رهم



 دجس 33 ی

 تیرح دال وا ناتج و۲ زتتتهد را
 ناسراو ناک راک نوی ریاض

 هدناف ناار ود سی تا وات هسرغلس

 ناتسرا نم ردتمکح نازیم نوچما قیرفت ین
 كب رکج

 هد هسا اداب قشاع مااظ وا ندناج ردنا داب

 هدهسنیا دازآ ندملاع مغ رلیا هلبا توم

 كن رب ا ردقو قاصنا همدآ

 هددسنیا داشلد هلدبع ریلک رد یمام

 كن هناکب نالاق مرجان هبرق هاکراب ,

 ءدهسنیا دابشا یلیربج هنفح ملوا لثاق

 یتمه كح ها نظ رول وا هللةبسح
 هسنا داشرا یسالبا ردفالحمسا یدصق

 كمدا رلنایلبا نارب و یلدع هاکراب

 دبا دابا ییاند ردا نادنز هنشاب

 ےک سوسفادص 4 وک قحنال وا ود ندنطش

 هددشادانسا ههالارول وا دود م یزوس ره

 هز زل وا ناهجر ح رفع ندیم لع

 هد هلن دا | ع ثلس هد هات ره اسفرک



Rs 

 ردکنیسح و برای هک ید

 كناشیذ بیبح كرابموش

 كناددهُش ناتن زممنفکوو ش

 ردکنینخ یک لرد ى

 یرلهراب یلناق یمن وسن هزات

 هاڪڪا رق ی وساکو د یه

 هبا رحم و مص ی رشبفاب

 ادب وب ونو یاب
 ا ر یمن وسلاق .كاکشد

 يا ماط رب یدالوا مدآ

 انا را ودا ندان

 كب لاک

 ناتسرا نم ردن ربع نادیم هاب را لوتع

 ردلکشم هرکس اید ا راذ راک

 ردرهاظ ریخفیک تنهام كسکره قیاقح

 ناتسرا نمردتنحمنادبز ریذاص یلهتا اح



 ! هیئاص سلاف یر كسردیک نس

 نادنخ هلا تو٥ یدل وا كادېش

 نایرک. ے2 یم ر روط ربنالاق عاص

 ناق لا ردةدابز ندشاب هدنت

 ! همنادلا نس نوسلیوس نايلي وس

 زرولوا كاله نوت كسردیک نس
 زرول وا اخ هدرابا ناج هک ونوق

 هجو
۳ 

 ۱ نرو ههایس ةد هبعك نطو بک

 تازوا هی هضور ثالوفرپ
 تأ س هدالب رک یدرب

 و هلکناپمه وا اب 9

 نوفا ىا هد قح هاشامتوا

 راهظا رویلبا ملاع رب هزوک
 را و یفاعل لوب ندناهح هک

 اار نل وا تقال وا
 روا وا قفاوم كاعد هح“ ذم

 جا هکیهلا یکسکوک نطو جا

 حاص ههروا هدافبح یک ادهش



 هنلت بودیا سکع یکنر كن

ا لاثم هلوک شجا یکی
 شلو

 شلوا لآ هن قاب هللا فاطنا

 هنندرک یلافص نیس و رس

 ناور لا لوا هلتفاطل و

 دمایژر هو زوک روپرک

وط روصتو
د وس یدنف 

 ما

 ناناح ج یهرزک هلو ها

هەق را لک د لک
نفک یناق هدنس 

 

 ! نطو بیرغ كسيفس كسی

 هح ول

۳۲ 

 هدکغاج و به هدکلازوکو

 نفک وا هک وتو یدیم ریشیقاب
اسره یا وه

 نکیا ه راب 

ییدالوا دادن وط
 هدکغاح وق 



 نگه تصرف اقا ۹



 : زار وس هتش ا

 ا قاب

 0 قید هادناص یماسنا ۶

 ی ریدلوا نوحا 0

 و نوستی ظفح - ۱

 هکتار .یرشود ا

 ر
 و ۳ روا نو 3



 تن

 بس ۱4۱
 تامرتح یامز و ناکم دعب یدتلاصف

 بارس یوراد هل "ناویح ٌهعشچ یدلاق هن
 تایعلط مکح هن ,نوسفا هه یدلاق هن

 نارق سم یدلاق هن علاوط دعس یدلاق هن

aتان رفح یدلاق در «تناهک و لعر یدلاق  

 مو تمائش راو 4 ,تداعس هدام" راو هن

 ت وه هاو هادا را ناصا دق

 لک لعاف هرهز ه "لماح یلاع سلطا هن

 تان وکت لوصا نوطالف لوقع لکد

 سوچ ران یدلاق هن «خحمانت نظ یدلاق هن

 تاحاح هلو میناقا هل ودع لکد

 ورا یب ر یدل وا بج تم ماا

 تادقتعم لوصالا لصا یدلیا مم

 للم موع نتدح و تهج ردیک رولو

 تالوتعم هجا وا تبثم یتدحو دوج و
 تباثو ناعم بئاظ وو قحو دودح
 تابف ۰۰ فک هل ,بلفت و ربح یدلاق هن

 ندضرعت نوصح فرصت و ص۲ قوقح

 تاقی هقشب هنارع ملام یدلرو

 یو هورع دز ه ,یربسا دز ور ۵
 تاعوض و« سن هتا وا سا سس ءم



: 3 
 بش ا سم

 ۱ طبس یدل وا تک تک زر یدل وا طلاسد

 2 رب زی هرات ىغا
 زاغ یدل وا تعیعح , تعیفح یدذل وا زاحم

 تامولعم یکسا ندنساسا هکلب یدلقب

 ایل تیکحو ضرع و الف ثحابم

 تالش#و مه و ناهذا سواسو لکد

 تس یدل وا تراحم هب رظذ لئاسم

 تاینظ لوصف هنر دح یدشرا

 دعارحا یاضف دعاص هرهاز لوعع

 تاق رم "هاب ین وناق ھه ذاح یاوق

 هضرا "هراعق لزا هرک اف سوفت

 تاقبط نافد نوکت كه لد

 سیطانتو راحو ایضو قرب و اوه
 تاکرح سصنع هدناسلا فرصت دب

 جاس لعةلاب یدعش نکیا  الابخ ایض

 ترم روز یدعت نکیا لئاژ لالظ

 قداص ر هدن اقام تاتتح | دص

 تانا عدنا داو یل راڪ

 رابحا لقا قر هب هعب را تاهعت

 تالق سعح هدن.س وا رب و رک * را

 هراصعا سصع وب نگو رحافت



 ا ا , كنادكاخوب یدلیا 1

 نا دور E ناطیش
 ن سکا هدراریوب هدهللا ی ا

 0 هلا طارقس "هیات ندنس دوا نم

 راکداب دن رب ردشلتا یلقعو ند
 دن 1 ناتلیا دا وا ا تولغم ات هلظ

 را ندا زار دل هلا لس ورا

 لاک

 روبروا 4 ربع مبچ حاغآ و

 روج روط ل نمد هدهدشدق دود 2

 . شا مایق نج نسردبا نظ
 ۱ اک ی نکا مارنحا وح تردق

 دنزو یهایش فلز هن شعثود كمراپ

 هنو یهانک شّعا رفک هحنارعاش یکسا

 نو سوق زارع نوا نوک رک
ok1 هد و یپلآ رو ناص شعتود  

 ۱ ی زوقط نوا ۱

 تاک اردا رون هنالاکج وا یدشرا



 ی
۱۳ 

 ناسحا هدنهشا زالوا یمنکع

 ٩ هتشهب هاهسدیک هلنفک رز

 ی مایع ؛مدلاق ه راج یف

 ناسکی هلکک اخ مهسا وا عیضار

 ۱ تعایف نوسوق " 3 یکنوق ج

 ٩ تلط هجر رب ران وسيد شکوچ
۱ 

 * باتهم هلظ رب ی هج رب رب

 ۱ نادح و هسق رب ام هی رپ

 1 بایت یمزعشود " ناطیش هاب ریس

 ! نادنخ هلناعا تر دخن ورب

 روت یمزالوا رنابل وا اب

 ۱ N هّفا ربط تیاده روت

 8 قا دبع

 د وعص هره- هد هسشعا ۳ ردشع وط هدناون

 راختفالاب قحرون هیاک ردشعا هدنو
 زود وتلا داعدا ندننح یمدآ

 رابتخا یکاخو شعا لد شعوط هتنح

 حوت رنک یا تای ےک ندا ظفح



 نم ادم
ِ 

 ؛ یدل وا عارح هلرینم رف

 !  نوملوا كرانز مهایس فلز
 ۱ یدلو هلی عع ینیدو مگ وک :

 ! نوساوتوط زبمقح هک لکد لطاب
 E El مدتا هعشع ما ن

 ااا ريا هرهز ها

۱۱ 

 ۳ مامالا راد یهاکیاوخ ی

 ! مداک هدا نب ینامز شم
 ؛ مدلک هدایرف * جا یکن وق چآ

 ! امز یدک هدنگا ناره

 ؛ رم هدقملوا هبانف مرع

 « قرراقیچ رجح وچوک رب »
 ! ريح وش هتشا رق حاتفح

۱۲ 

 ؛ لست یحاتفم یدنیا بهار رب
 | ردنانح باب را م هکناص
 ۲ ملقا هقشد ر راتوسدد شمرا و

 | ردنانا قلخ « جا یکن وف چآ
 ۲ سااره و درفره هدنا ردنابس

 ۰ ین 9 نیدکی زیرا ٤ لسم



NE 

E BES SSE 

۷ 

 ؟ ناب یک ز زال ھر تدس دق

 إ احا هدکعا رف یل قا

 بوک ا دوخای ی وامس كنس

 نیيس ورن هدنچ رڪ !|

  ۳*.ادها مدیسان | ناق زا را زا

۸ 

 دوخاب * قارطا هلع شلوط

 د وحب و توجه هدب ول ناتشا :1

 ؟ رطضم یمزان وا ملس هدکل وا

 حور رب و لکد تیم 0
 م كنسرب هدنشاب ها !

۹ 

 ؛ مدزدا هارکا ندنس هک وا نب

 ۰ كنافص كناد هجا یدنیکرح

 * كناف و کاج ید وا ,« واعد

 ۳ ! مدرد راحود هتشا هاکمشع

 ! مدل وا ءاهحوکنم لب وا هدکدل وا



 ؛ لا وز نوسل وا ۾ ور ل

 شور u تدا لر

1 ۴ 

eا هاو  
 ! شجس کدو یک شم ود 1

 او شوخ راونا زو راهز 1 ٠ وب رده برای شم راب یک

 4 ار نر



 a als رو رپ ا ارق ریره
 2 ٤ یم رقم هس وب یگ رغ

 ام ی فو یا ھول کبار

 TT و هلبذیع : و لک داب ور
 و دا رخ وش قاب شلوا نشلک رب

 ی a قعود یک را

 هدنشاب راح

۲ 

 3 شلتوط ییا ۶ نوفدم یمرای
 ! ههاکن رو شة وس وش قاب قاب

 و
 ۱ ی ۱ ههاک ها ر هب رت وا شوک

 2 ِ 13 ۱ ؛ كەر هسدن ود دهاک هل ر

 ! ن کهقوشعم « جا یکن وق حیا
7 4 

 « یراز هروشرب شعارب یوط

 اوا یروح شلجآ رب قو
 ٤ ۶ یشانم وا ۳ عا نص

 یر ناناح قر دس تنج

 ؟هدج و هدشک * ردبل و راي



 کر رف یذ رو ا یو

 ۰ راط لک یا هدکلاب ور

E 0۱ یرام  
 ٠ هلو نالبق ل یر ا 7 ۱

u ۳ 2۱ هوس بشو یزمادرف  

 ۳ ی 2او ا نالک ندکدانق 7 1 :

 2۰ نداد اراشا زود
 .٠ ها حاول كي هلکر هم قوش

rندرالد باتهام  .. 

 اور ۱ تشرف ی دليا

 احا le م یاب



 بس ۰۱۳۴ بس

۲ 

 رد یتفایق تللمرپ كتوسک
 هب هکلام هدنحما بآ روشا رب

9 ۱ ۰ ۳ ۳ 

 هی هکیالم بش و تعرعحرب

 نوزح نکیا لک د كلف اهد

 نوه ردنزح هل هدنرزوک

۳ 

 تروص كيدل ضع بلس

 نوک یدبآ مدرس ندرلفرب

 اما یر وصد رد یدیا

 تنبح لک نع هدلد

 ردٌنش ا شع د ےک هفجوچ

 ردیش لوس لا هکلب قجوجرب

 ٤

 نس نیسکلم مزق نسیک هنره

 رد ضا ساع نشت رلوع

Iناک ر هدکغاب  

 4 قاص رعس وا نیس رر دنآ



 E قیرفت ت یزا هر

 ناب وخ شوک كنز رح زاوا لس ج

 شوو ردا دایرف من £: جور :رولوا هدمهسریلوا

 دا 3 0



 موتفم هل وان اکس مهسقشاع هاتهم ل

 شوقر ردنا داما کب ندناح و هسا وا رییخ

۱ 
 دایرف مرايا ن یفاتشم لرم رب نوک و

 دایرف مریقم نوا هلترسح نیراب هدنویگنس

 دایرف مرلزوس یمرول وا ملت هدهدنشوک كنا
 شوقر ردا داتعم هللا دایرف ید برات ردات

۵ ۱ 

 اا فیض راک دا شل ةر ناتسمز
 را وضو فلق ر ردد تجود

 ردناناح "یعاس دهده قبال هسلک ندن ور

 شوقر ردا دادی نوجا ایحا نوجا ظاقا یت

۱۹ 

 رعما هرهز یا لکد مشوءهاح ب ن لکد

 رکی تب ےس رر نوک وب رایوس زوس u كنس

 رارب ردیا مخرب قس هروت نیا ندتاو
 شوقر ردنا دانسا اکس جور ناقیج ندرهارم

۱۷ 

 مولا راک وا نه ورا بمر وک تت زم

 هدنلاع راز و هآ نب مادنخ هک تیا ریس یب

 هدنلاح راعشا بودا حارضتا ندفهذ بح
 مس

 شوف 3۸ ردا دا آ نوک یدنک مب فک ف ریل ۱



۰. ۰ 

 شوقرب ردا دادبتسا یازهتسا هدنفوف كنا
e EES E A 

eند راح تا هدانز ندراز ت رل  

 ندر رای ندا” نداع ۰ ۳ میت 3

 ند راب فاطلا بولد از وک ندشاطل

 شوقر ردیا دادعت هشوف رکید رب هدنتسوا تخرد
 ۱ ۱ 19 )و :

 تیولع هالنس هرو لوا هاید زرو
 تینما هنایدا هکت ًاهنلوا هنادجو ررب و

 شوق رب ردا دارا ےک هلرلةطنم هنازابرمسو 1
۱ ۱ 

 ندنقفش هدقحناوبحوش برای مهدکمروک رثا
 ندنقلخ زور ثحاب هلبرفع یهدمرکف رولوا ا ٠

 ندتتیقح رو بول وا س وأم ردیم لک ی ا ۱

 شوق رب ردا دادا هروش راق ناو مال ۷

۱۲ 

 مون و زوذع روک روذمم میکوس نس ید
 م ون للاب ط طعف هدقفا رشبن e ا



۸ ۳ 
۰ 

 .شودر نج مرایس فر نوکو تشهد ررو

 شودرب نطو مدقبچ مب رسا شیحوت ردنا
 شودر نةك راقلجاغا شعا دامحا رلتولب

 شوقر ردنا داعبتسا هلتربح هراز دلی بوقاب
 ٦

 نشر هرهچ یا مب ندلاحوب نیسرالک | هن

 نوبش مکیدتنا ملی یمندغام یمندترمسم

 ن نکردا مع كننزات روح وا هلءفارف

 شوقرب را اا تب قاین ناقه و
۷ 

 تڪد طعف مرود نددهکشا لکد مرح رده

 تڪ دب طقف مروح تڪ مه متنج لیخد

 تڪ دب طقف مرورسمو داش تعص تایتداعس

 شوف رب ردادایو ردیدرد راک دایر لصن

:0 

 ردیاعساوب ردنوص رب انف شم اش

 ردینادمیی فاص رعشرب یس هم رب ره هک

 رد ی ناعم رسانرس هحرل اش هکكنا ا
 شوقر ردبا داشنا یتموهفم ندهلیب نکم هن

 ٩

 یثر قو هدنفوذ كنا كعد رولوا نک لصن



iha SE: 

 نکرچک ن دقراب د اه

۱ 

 شوفر ردا دافنم DE یرا عاش نوت

 شوفرپ ردنا دایرفرب هرولگ نوکو ملت نده

 شوق رب ردیادایرب هلبارکف رب مرطاخ ناروو

۳ 

 شا وا دادما داب هرابحرب هدابرف رر وا

 شل وا دامر رالکره هلج ندس را وط ردناشیرپ

 شل وا داج سسکی رلیوج هرابب شمربا لاوز

 شوقرپ ردا داش نحور هلرب ترایز شک كنا
۳ 

 تفرف. ید رم ندتهح ره نک رالبق لیس

 تاریخ مک هب اش هفرب "هراب نکیشود

 تلص و هد ژه شیعه بول زدم تن

 شوقر ردا داش سا ی دنس لیکو س ی راهم

 لک یا ن هداضبب هحاسرپ عدمه هلکنس

 لباب حد كم ند ونعم راسه وک رب رک

 لبنسو هی براب هدنفرظ یآ یتلآ شاوجت
 شوق رب ردا دانا بشو هدمداب هکرالەشم وا



ON: 
al 

 یر

 س

 رامظا لیق ییورموا رارکت کب سوک

 راسخر هديا ضرع بوقیچ وشراق هکرازیدلپ

 یدجا نوت راکهچ یدل وا راب مایا
 راتفک ترسسح مف ریهع ےب یمن وسلاق

  تنح هن هلئساحم وش راسم و قاوسا

 : راتفر هبط مثوروح مب یمقیال
 شوماخ هلاق مناور حور منب یال

 رادقم و ضرع نکیا تعص هل ول ورپ
 هک اخ هشود كعنص تشز كنس یمعیال

 رادید و هدکلاچ رو كنس یللال

 لظرب هلوا راونا علطم لوا هک ی

 راخ ر هلوا ديما صع لوا هک یمعیال

 یدرد وب ییادوسو یاشاعو برای

 راهظا ملیا دیک راعصا بولیق ندی

 ٺلق ؛هلعشم كن هلوا نازورف هدکلخ

 رابررش ه۲ كني هتلبا لوفا هدکفان

 تبر عع نلزا حوز اکس نوسل وا
 راود هن رق ناشیقاو كالم فض یا

 ۰ 8 قلا دیع



 بس ۱۳۵ س

 راد رخ هدنو روبل ندنس یب یش ره

 كننفرط نوسقاب هتنالاح هللا قیقدت

 رابغا هلبا راب مهد رارروک قرف قوج
 اخ ر هنن رالغا ناق هسا هيس هاا نس

 را ربب هدا توم ید نت اس تبع نەت

 حوتفم یک شلوا کب رباقم ہدکی اب

 راعصا یک ریا یس بثاح# هدالاب

 یلاحوب فیرعت هغلیف هلو زوس ر

 راچان یرازوس مکیدلیوس مردبا رارکت
 نکع هل ر وص یتربح مربنلتربح

 رارکت هتریح مربرب و نایاب لبا تربح
 تواک د راونا هرار رک هدکش

 راکقا شش وج ربلاق بادرک هب بادرک

 تلایخ و باوخ مرروک هرهد وش هگدقاب
 را ونا رک ود تقبقح رهم اکس هگدقاب

 لاسنهک صع رروط هدم رگ هظلدر

 راخز مع ردنایع هدیکشا "و رطف ر

 ردکح هک اب لاح و هک ههش قو

 راثآ هل هدنو قجهلاق رام ه نوک رب

 تبا طیص یکخ رح قیحمزآ اع قلاخ یا

 رادغ وا یمکیالهبلبا ردغ هکفولخحم



 ۱ سس ۷۳6 بس

 یتیراز لاک یدنا قاحتلا هقح رون
 یک تلم یکیدوس دنزوب رب یدقارب كت
 لا و

 راب نالوا هره کب هدرب ره یمنام یا
 رادب هللا ثالایخرهم قاب هن مدل وا

 ۶اکم هسا وا نالظ هلابخ هدهسا ود

 راک فو رابیا ی قمتونوا یفکت
 وا رالبق ریوصت یتس منهذ هدهسلوا لاخ

 رافمشا کت نا سا رک وش لوا وچ

 زا رهن کت هناس مراش وف هدنکا رلرمشح

 رابره یکروت مراتوط هدنجما راربعم
 كقارف شوغآ هددجآ نج فرب رپ
 رارقا رالبق كلزحام رد هک لطم
 ییسن هرزوا مهکباوخ مریناص كيسج

 راصثافرفر ررب و هحقن رب اکب ندنس
 رطح یکلاح رول وا راشاط مردبا دایرف

 راهزا زدنا رارکت یثمع مرول وا نابرک

 رات نوخرپ یمکو ک رالبق حاوما
 رارسا ها رب هم رطاح رریتک م ها

 ردع | هکلاح نکف و یش 1



E 
 ید ییارطضا ناچ یهدمجما ےب

 مات رده ردیمانغر ةع وا ناجآ

 نوک و یهانکی هاوفا وا اب ندا نا

 ملت رده ردیماربغ دب ناروا یآ

 یتهج ردهن كنهلوا دورو هزات ولردوب
 امر رده اھا دن هک مرا زا
 لاح یهدلد كش وهملوا ردیسح رابغ

 ملت رده ردیماد وه وا هدهد مزود

 مز انا هتل نمد رو
 ملت رده ردیمالصم كنسهک محا

 كدماح قطادبع

 لاک هبا ایض یدقفاوم مه ضراعم مه

 یک توق یکیا دوجوم هد هب رب “لەش

 د ا نهم و

 یک تروص كکيدروکوش یدا سوکعم رهرهچ
 هنشاباما هکدنا داحا ۰.۰۰۰۰

 یک ۰۰۰۰۰ قدرربدغاب رلعر دلس

 یفاطعتا یدتا هشع یدشود هکاخ ردایضر

 یک تیولع رو ك نالوا اخ وب یرهظم



 س ۱۷۲۲ س

 ملت ردە ردیمالرل هک هرایهام وا

 ٩ ءیمهدنرخآ راد ؟ ردیماوخ یلایخ
 ملت ردهب ردیماید اکب نامسع

 راهظا مربا تاظ م هدلا ۰ ِس

 0 رده رد ی مادرش راماض دا

 دہع) رعس ون رد ءاناح e ام

 ناناح "یفام مشج ریلک هایم اکب
 ملت ردهن ردیمالهش اب وا ردیمهیس

 تیولع وا رولوا رادوع هدنزوک لصن

 ملیت رده ردیمالاب ماع لبلد

 لیوا و را ی هراود یک رازا ربلاق

 ملت رده ردیماضاقت هک مرد زابوب

 و هبل وا تمایق كقلخ یچاج رده

 رده ردیمارالد ورسوا ناک

 شوا لل شو ور یمیفاطا كنآ

 ملت رده ردیمافصم رد یافص

 هدنشاک و رهراب نالجا ردی رخ

 ملت رده ردیمارح 6 ۱ لد نوح >



 بس ۱۱

 شلزو اقلهموا هتسخ ن

 مک وک دحدبا زابل هدنخرب

 ندو ا لعاو شرق
 لک

 نزح تاون نو

 ملت ر دە ردیاب ور ةتشرف روا

 مت ردە ردی هادلب بش علطماب

 و رب ید او

 ما رده ردیمایرد 7 هج وم ید راوک

 قر هاشم یدا رکفرب دم رکف یدنوف وط

 مت رده ردی مالڪ رو دک زو وا

 بودا فداصت نا یمدروک یا ھو
E 

 ملت رده رد یمایلوخ و ۱ و ه2 مدمر ود اب

 رروک هایس بشو معج یتباو نوت
 مع رده و دنا دو ۳م

 هس و ردیم ردک یراط ه٤ ورد نالوا

 ملت ردە رد ی هاہشا هرهج رابع

 رد, یهرا ن ۰ دأب نک وس رد یمعش

 ملت رده ردیماع هرهاس موڪ

 یدتیک ب ودیا قشع نون یب رده ببس



 بس ۳۲م تن

 یدرول وا نام هل دیش روخ
 یدرول وا ناسا اع ر

 یلالظ كما هللا باتهم

 یدرول وا لالظ رو هلمحا

 یدرول والاح هننأم ز وا لی
 یدرولوا لایخ هل زاوا
 یا ونسح هس رک هددماب ور

 یاكى یلقاص هل ندزوک
dE 

 شلزو ایح لک وا شعر

 شلزو ایص قاب هثاولا

 شج وآ یکنر هاست مت

 شلزو افص قالو ابهص

 كلانع یروط لاج هد اب

 شلزو اوه لزوک باتهم

 E یراق هسرا و هنن وره»

 شلزو الج یک هددیشروخ
 دهد ال, وط ییسح ًهتسدک

 شلزو ارفحرف عاب كم

 ردالبر هقشب هد هما جر



 ردناشننده رک یسهلاژ ره

 ردات هج راب هچ راب یس هع ره
 یمردق مب( یفلوبس مک
 قار وطیعشام ر وکو ل وا مای
 سا مات ردق و ات ےک

 ل

١ 

 ڭىن رک هناقن رس یراسحر <

 هفس رک هایم ر هد باهم

 )طم هدردا رک ینایرد

 یلایخ یمکشا ردنا رونرپ
 ملا ات وا یلاج دو و

 سم هل وا لصا  Nلام

 مه نوجا هقلخ ییراسخر

 ها ن وسجاق هزاتب رغما

 لال هلا لبا لکم

 یلاعارروک قو وطیرون ره
۲ 

 ۷ ۸ تل وا لس ربط



 شقا ار ادخ راونا

 و

 ی 1 و

 0 راپ یبرولوا اجر رک
 ۱ هناهلا نسخ هو بای"

 و شرک رخ مردن

 ا ا رو رو یوو

 ا ا وا یا ی
Eu 

 9 : ا 1

 یک هک ریا هرط
 ۵  ٣ ̀ ۰ .:یدننک .هراعفا هر جرا

 ار .یمرزس یک مبهدرارپ



 مس را نر

 شعا مس نوزح نوزح
 شوا كناهد كنسهدنخ لوا

 هد ی کشک ین شي رک

 هعشد هعشد هدا یکهوبش ره

 شل وا كناجرت یک لسیلب

 قتورهماعم ردف وا شمر و

 شعا مر نکا هینخلک

۲ 

eنک ود هماشا لزا  

 شع و دماغ ریهع یرگ

 شعش ود هماقم لز وکه لغ لوا

 كس ردە روک ییسهدنخرب

 شاجاحایص ر هدهشو ره

 شلجاصشوک ر ههردره

 كسردانظ هناهد وال همقاب

 قلا شه یچ هروط یکی سوم

 شعا مڪڪ هد هللا هللا

۳ 

 ردندهن التعا و هدننسح

 رددتعماب هدا باهم

 رد ز و او هرهع ییاقالرا



 دس ۱٩۳ دج

 ؛ راکرد و قو هدمه وا ردراو م

 ءراکنا زال وا شعا ناید نیسو

 ؛ راکفا مەست ولردهن یالوع

 ! راک هه راقیح رارقا

 یهانتک | تیدا هار

 ۱ یهانم تاظ هددعا ریس

  Eیهات كنو کد ٩

 ۲ ۰4 یهانک ردهن زوو / برا

 ؛ هدنزودن وک هایسو كیرح

 "هدنز یشعت * هدعم و وا جور

 ؟ هدنز و رب هدکع را شو

 ا روک اف رد س هلماط ناق

 ؟ریمدت رهقو كعدهن ! براب

 ؛ ردت صحت هساکد ردقت

 ونا لوا اب هدو الا

 ! دقت غيت هدنلا دک

 دعاح قطادبع

۱ 

 شا مس لزا نسح

 شعا جرت بوقاب هاد



 1 تار تو و ماد
 “٠ تیا روهظ ! تفرعم ین یا
 « تیا روهش راقم یابحا

 “تيا روهز "دا وح هیت آآ

 ؟ تا وه علاطم ونت ۱

 3 ۱ و ات هتک 1

 “رتو هزات هلو “ینا قالخ
 2 كىروك یمنی هدندزا

 4 ودرار راتاب ؟ روند ربدقت

 ر قیا را
 « وطسرا یا ؛ فداصت هردقت ۱

 ۰ وزا نب فسا لتع هله ردرپ

 3 تیبا رده " ٣

 رهد تیاف یقوب یک یضام
 « رهد تیاکح ك٤د هناسفا

 5 رهد :تبابن نوک و هشز قیچ 2

Eیهانب كن هلج ود یا  + 
Iیھب هلا دوج و هدقلقوب 1  : 

 ؛ یهاکلوص و كرش عود

 ! ! یهالا 1 5اه هدک درز



 ا م

 ؛ هدای رک درا یعشچ جا
 !مدانز مدیمد هلوا روت

 ا ماشتخا ردفامر
 ؟ ایا هلاس یمرونل وا فیقوت

 ؛ایهم هش هوحم یرارکشل

 ؟ایحا یمردبا یرفن رب اب
 ؛ ردنا یتنبط هلا باتوخ
 ؛ ردناهد ردنا ناغف یجز ره

 ی

 ! ردناهج قوجوج ناتا وب هتشا
 اک شعبده نوت
 زا ریهت اجاح هددع | نوح

 ؛ رخ رویلیا بوروک بلاق
 !رخأت روكا لجا نکل
 هر سل نام هدف نوک

 ؛ رشح زور وش ؛ وعو دایرف
 6 رش لوا رددهن لک و هل بجوم

 ! شب بوروک قجهلوا صحت رب
 ]یو مثچ هداشکیمزال وا

 ٩ تلقثو یلمروس یمهرشحات

 یو هک ردلهح تلط به



 تا۱۱۳

 ؛ارجا زرویلپا یتبکج ره
 ۹ اراد یمح وا یادم زس وک

 ! قلیخ نالوا ناجا لبا لمج یا
 ! قلخ نالوا ان هثعرملبا ماه وا
 " قلخ نالوا لاله لک د ودرا ۳

 ! تلخ نالو! كلام مس ید ماوقا
 ! یداک د رهش رب اب تل

 ۱ یدلک ا یتماقو دو لرهد

 یک هری ی
 ا ! یدلکید ړع نوچ ا ملاظ رب

 « اردنا هحوت هشعن»

 1 یلظ راک داب هدوب هتشا

 رک راکنو بضع شقت

 1 ن زاکش كنهبهاد لوا

 0 ا راکفلد یک م

 “لوا مار هاوخ ٤ فیط) مسج یا

 “لوا ماض تلظ *هدوسا

 ؛لوا مارخ لئام یک كحور

 ۰ لوا مارم لرنم روآ بیز
 ۴ هداب هدربتک ی هلو

Eسر و ؛ هدانض ل هلا  



 ا e قو الا

 1 i ٩ ام لهجو رده هدناسلا

 DE هرم یسک

 ۱ تلافس و ترضم ثاربا

 تلصخ هناشخ و هلو بتراب

 ؟ تلادع ر یوابا

 14 ود رفظ تبار هد ها ناق

 ! ندرفو بیزو رویلوا د ودعم

 ' ندرفس رلیدبل وا هدازا

 ۱ ندرت و ید راقبح ودرا ر

 «ترهش هلرهش قرهلو یوکرب #

 ؛ تریشع رب یدرول وا تلم ر

rl, 
 تروصو ! مپ یا " نکیا لباق

 " یرهنو كزوک بوروک هرطقرب
 ؛ یرهشوا هلبا تالموا را به

 " یرهق نوز بول وا ءرکص مه
 | یرهدو ردنا ریس ی

 « ارپ هکیرا بوروک یناسنا

¢ 



 مر ی

 .* قاربط مرب قاش "شاط مغنیدصاب
 ؛قارب مافرو هدنا “توا مەتلش

 فیطل ےسج وا لایخر مرسم
 | :یازف لبل هلکنا رونم ال

 لال هسک رک هلوا مایا رك

 1 لابخ وا د اک هداند هدشود

 یخ

 ۱ ردباهک اب یسلح ره

 را یر
 ؛ رول وا لخاد ههاکبا وخ لر هلوک

 « ردیاعسا رولر هکناص

 ! رول وا لزا هرازم درحرب

 لاوحا لوح * نامزا رود

 ! لا وز هرهموا نوسری و مرلید

 دماح قطادبع

 ۱ تمایف و شر وش هب ون ۱ تراب

 ٩ تمالع یهرشح ةماکنه

 ؛ تماثل رب صارح سه لوا

 ك ملا ظ هاش وا قح هلا مات 7



TA ۱۱ e ay 

E جا .دیفمزدرد و 

 لاب حارا نزودنوک شوق هرف !

  ۷مر
 دوو مرطاخ هلا رکف

 ناسرب وس مکیدروک ماد ۱

 هدد رحم ةبلک مدلیا

 غادغ وط  REا

 لاحم یدالوا داك اعدر *

  ۸مر

 سابس ضع 3 ناغ رم ت رس

 یرل هب هرک ضعب ربلاق هک ۰

 یرح* بودیک مهسبا زلو یا
 ا ر هایم دنا مکیدن

 یره "و راصع هد کیدا ۰

 لام هد هسل وا دل لو وی مو ریخته ۶

 لاماتس نبع وا صاخ هرلش و ۰

٩ 
 ؛ فشک تا رود هدج وا شا



 نآره رخ غیدروص دو دوش

e۱ نالک یو  

 و ها مش شیج یا

 ۱ ینح و راشخا

 ٍِ یزوب 7 هک راو 1 ۰ 1

 ااغ تمور
 . + لالظ لاذم هله مدوجور

 + لالدتما مدت نوار فو

 ۱ 7 ِ ا ی ا اا یا 2

aما ردبا روصت  N 

 ٩ بالی مزبهرو قرب م
 2 1 هک شا داب دنت م را

 پاو رولو شوح و € €



 نوبش و هلل رکنا
 همر هوا نک رروتوا

 ۰ هم راتخا مدشود هت غ

 ندا و لاّوس قو مع هتسخ

 ۱ وا و ملاح هلون

 * لاوس یرسو اا
۰ 

 ۰ لام هن ردنا روهظ هجن

 مر
 كمردکع رطاخ نکیغ

 " هدباحوا مشوه» قثور
 ا “داب مع هل

E 
 2 ی شا لاج اکا
 لا هش رو لوا ید اچ

 ؟ لاج شرع هدکلنا هریک

 مر 5
 ؛ نا ,تفاط هدمدوح و قو



 را 2 ۱
PF ۹ ۷ €۳ 3 ی ۹ ۳ 3 4  E I9 ۳ ۳ ات  

 ۳ ی 0
0 
| 3 

 3 ات رپ ا نت 3 را

 ت رواد یا ۷ است ناکرا/تقآ 4

 ندزاسا قدلتروف دیس رک یاو ا كتخع را 6

 ها ن رح ا ترف هبلق تا یی

 .ندتما راظنا نوسلوا رود دبا ان تالا
  aiلابتتسا دیعا یا 1 فشما ا رای ۱

 ندننحو نواب كي نابلبا دازآ مدن یاهج
 تیا دافا هايد ی > تلود رود ردخنس

۰ 
 ندتف آ ولردره نوسلیا ظفح یکلابقا ادخ

N 

  8ی 2 2 اینم
 !تیاغ هللا لاتعا یدلو

 *تدش اکا بوررو تبغ درد

 ادیب مدلیا تروصرب هلبوا

 تشهد ررر و هراثج مزوب هک !٠ ..



 ۳ ۹ ۱ ۰ سا

 مک زداهتجا و دھج بابرا مگ یلاع لوا هزب

 هد چ ناديه هک ر ادا یولع لوا ز

 1 ندتل دم لاخر ولکنوها راز لاخ هدر

 ۰۰۰ یاغ وغ هذ هسا وا لوھشت ارب ع 2

 .ندن ربغ نادیم نوجاناحرب نالوا درع یم راجاق
Eلدالج هسا وا رهف ردژا یا دا  

 ند ناسا ری ز هکر ادا هن مراد

 ندد زعر هدنل و ê ع دب مس ر ود

 کش ود هزانط ءهدن زات اف وی ر نطو

 ندتزغ مالا یفشع ناقداص نهربآ

 ردمل اعهدمدنع ندفوح و احر مارب

 ند ۰ ضارعا معح ندتعفنم م هه ظ و

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 تریغ رهوج رزکب همانا رهوج هدلکو ک



 ندتندخ :هفاصنا و دابص نالا قود ردکیوک

 4 یناف قوذ رب ردا كرت قاب ضیفرب نام

 ندنرهش نسحم تل یلاع یتیردف كتاب
 ربع ر هک ون هل ارح لوط هدّملح رد د 4

 ندتناما ظفح تعفنم ملت هناسنا رده

 ک لوا رروک.قاجلا نددرف ره ییدنک هدناهح

 ندتمالم رانا راع هدندنسفن یدنک زعات وا

 هک اردا لها ردکمد قلا ماقتا ندکلف

 ندادن قلوا ديته تربغ دسر بودا

 ه دلم بلق داا ترصن ماکحا رروط

 ندتما یار الج ا یاو لآ رام

 یمزع "هوق كنيکم رب مع ر ودت ردا
 ندنتاتم باب را یاب تاب رّزنت ناهج

 رالفاصنوحاتقو ر یتفطاره ییصیف ره اضق

 ندنناطب و فعض یک ۰۰۰ نفاص ها روت

 یادوا زرع تم هربګاز رد ریش رداکد

 نده نارا تیضنق نوشناتوآ تیک هدکلف
 رد را رطضا ندنتعف ر حوا هسا رود اض

 ندّاق شلاق هدر تعیبط نوسسا باج

 مک ایام ءهد ود رک لمن لوا ا

 ندنداهشنوح نم هبأام بارم ردرم

BF 
8 



OL TNE 

Ea aA a 

 ندلایخ ییلع و هعا رود

 ندلاوز تبا تناص هل

 ناربس هد رو حانر هکدتا

 نالا یتاتسب یهدفارطا

 ليست اور فاطاا

 نسب نیا وح و فانك |

 نوا ا :دارو ا
 شوک هماشء و رضب و ا

 نوک رب هدروب هک رلهیلیا لدن
 نیو یکبا یدافص م ۳

 اشا یان

 es قدص فرح یرصع ماکحا بوروک
 ۰۰۰۰« باب هلبا لابقا و تزع كدلك

 ندتمدخ هعلخ ران ناشتا ییدنک عاص وا

 ندناعا زمکج لا نولطم نالوا دن ور

 ا راک ااا ۰۰۰ هبیدلوا رن
 ندنعت و ردق زلوا طاس رهوج هک ود هر

 ردندنط و E ییسهبام رج ےک + لدوجو

  ندەنګ وروح هس رول وا اج هدنطو هار ه

 رداد بایرا هدایند كلاظ یتیعم
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E ۱ ف nne 

 ندش نامز راجاق هلتع مس

 نکرداک ا نب لوا ور هتسهآ

 حارات یلبل مالظ یدتا رغ

 جاع حفص ره شک لعشم

 قوذ مهدا تصرف هبلوا توف

 قوش هرو هلاصو مر و
 اس رم هدناهج وب همدا قو

 اح ر هرهد قو

 " لئاز لظوج زر زامروط

 لئاس رې لاثم هسیا رهد

 . رکس تلاح وب دوسح رهد یا
EEE5 ر قشع تسد  

 روج#* و رود یمج هلوا ندزب

 زود مع زور هک هلا تعرس لوا
 ندنا ی رولا را ر انا

 ندناهج و یمتجهلوا دوان

 تلاس ر تج وم هک رهد لوا

 تلاط هدر یمتجهلوا فج

 لاو هکعدع و لزا یا ی

 هلانل وه *هرفح و یضام یا

 نسردیک بودنا علب هک یمایا



 0 ىدا و اون شوخ ۱ لاو ۱ 3

 یدیا رک هاتهآ

 هلا قوش

 ر ٤ زح ا
 ۳ ی دشمامساا

 ۱ 9 1 دل وا هلا ۳

 ِِِك سا

 زا وآ ی تب به
 ا 0 ': زان
i 

 ر

 : 7 ۳ هداد رف

 یا بع رو ناما ناما دعس ِ رب و ن

 : وش علا ماکر ندو تڪ وٿ
 1 و رت طاف لب ندور :

 راو هدناهج و ۱ 2

 یگ

 یک درود هه رهز و

 ندد رد هلبا 1

 ك رف لک هلبا یراد شوم
 هرنآ ر ردع ٤

 ی ۷ ندنامز ناما بلط

 چا یوا و ی



3 

 م 2

 كهايم ردبا سوب هک شاطوب
 ام را رکن نیکیارا
 فرح ی رب اکب یدعم

 فح نویش رادم هروج#"

 .لدرروط بویلکا هب هبوب

 هلدرروا شاب هرایق نیچلای
 قاتشم فک یدا روس رازو

 قاف هاک هد 45 هاب ل وأ

 تو وا د رب یهدکدات

 تخاف یرب كم ردح لوا
 هاتهام هل ید میچ
 هنآ ریس هدنګا لادتنص ر

۰ 

 . شودر شود هلکنا مدشلوا

 ۱ شوهدم تبسم هرڪا یلاع قشع

 هادردنا تا یافص هحاینت

 هلد ردبا باثغام مد قود

 ندامو اعس نکیا زاک سس
 ناف ره هی لا

 یمادص كروک لری ادنص





 7 a ریرح باوخ هماح و یرز ت ,
 : ی راتمالع فاع توس کا
 1 a ی هک وز ین رول وا ا

 و
 : رر هسلیا هل و یکفص و

 ٤ تیغ لع تادرا و رهظم

 و ردقت همان زار فشاک

 هدانعم مرح هکر اب

 روصت ردبا راەح ول ب هن

 اما زارب نیسیتسود نوک یا
 و
 افص و قوذ لها ماد كنده
 رع و سنا کس ردقو هح

 حایمعپات هدنعلا زا زتو
 ا را كلضو م

 ناس رض اح هدد م اد

 ریصقت هدیابوپ نیسزلنا
 یدارف و ها لادن درک

 رئت زانا هک انیح اکس



 کک Ey مجد و

CT5 ۳"  ریعس تاذع كنقرف ا  

OTازم هلند نت رام اک ِ  
  نس ینآ نیسریا هکنوم اوچ و

 و هد .رر و ناح هزات تام

 ۱ ا ریفص توم هچرکا زد کن

 و کت كنس لد رولوا داد

 ریصح هنهک ی هاکیاح هدهساوا و

 . . شلوا نوجا لالکو چر مفد ك

e7 ریبکو ریغص ءم كهکرد  

 طارفا هدیعش دشا یسیرپ 0

 رک ادا نیسنس بقعرد

 هلام نع ل یک نس 7

a 11 رم ا ازم ندرزو  

 ی SDN لایخو ۾ فو
 ی نا هرجا رات بش

 3 یدرولوا لاما ل

 3 یهو ی لساوا
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 ها با و ا ر

 ا ا دین 6

 ۱ 41 هرطق یا شب هدنوک حوا

 ابا یعردبا نایز ثاریا
 تیز ا یک نیس مهیا

3 
 هدندح و لای موم

 . مدعش £ قحل وا ناست

 هد رطف یدنک ینس مدلوب

 و توکسرپو قرفلسم
 : نوه وا ید ود هد نم رلعلاط

 نوزح هدن هد نس هلا

 م 7

 ناناح یدتیک یداکح هلتنع

 ! قدلاق بیرغ زب هک هاوبا

 ناریحو لال د لولمو سوم

 ! قدلاق بیصذ ی و راح:

 و سس

 هل وس بیرغ یا رد 4 کف

 ۹ هلو یمرروس قوچ ید او

 مرک |

۲ 

3 

5 



 ی 2 زا TE ا

 .مدالعا هناس رغ یافویوا مدنا

 7 مدالغا نازک * هدد د یلایخ یدلک

 قم ۰ ارس

 1 ۳ مکیدنش ود وار

 وات وسط هدکشج

 ناور وب دی
eبی هدکزوب  

 رادلد محرآ هک الاح

 ور 1 نیسهبن رل وا



 وما ۹ تب

 نیلارب هلرومت هاوه بویلیا عفر
 مدو م دو نیدنک همدرت یدردنا تیرقت

 هنن رهف یاب نوجما كعثود ماب مدتا

 . مرح اعم رون وا یدتیک یدحوا ۰ ! ءاوا

 مدرلعا هناسغ یاقویب وا مدنا
 ۱ مد الا هبایرک "هدید لاج یدلک

1 
  كترکف یارد هلئیمژ هد مدلاط

 ۰ كن ناک لوھ راح ود مد) وا

 ېد وا ءایح نیو مدد ۱ بتراب

 ؟ نا یاد یفو يابا

 رليف یمیزور اک: یلد "یدا زا
 ! كتفا ر نل عهدلوا یریسا مد ره

 راب مثچ یادوس هرق هل وا هداک وک
 و كط یابرد وش هدنګا مشیا یدا هن

 راک و یکم ف ا ع لی
 4 كدلع و یماود هدناهح ادخ یعو

 لد صالخ دیعا ندنس دم دکن وج قو

 ۰ كنورم یب لوا هنبلق جر یراب رو .
 ۱ ناح مثچ رون یا نروک اهد كحهرک رب

 ! كنرسح یدردل و ۰ ینب كتر یدردل وا

> +a hü 



 / هاک ره هدننلا مراقابا بود دایرف

 لزا كمد شلوا مدد هتکخ و مدناق

 ۲ هلا اکب یل هلا قشم زادید

 لدهنآ و هقشع شتا یدناب هکمرع

 ۰ هایت نوت نوسلوا مرتسا هدنلو ادوس

 _ مدالغا هاب ییافوی وا مدنآ
 / مد الغا هناب رک هدد یایخ یدلک

۰ 
 مدبمد یدراترا یلط و نوکس كنم
 مدع یز یرغوط هنن رەق یدرکح ابوک

 ه طاق ےلق هناح یدل وط هلتشهد

 . مدن یدک همرطاخ و لابخ الصا

 دوجو ر هدعس راق یدلبا مست هک اب

 ا ی دوخم ناترقت
 یفیطل دوج و یرا و رو حاوما

 ۰, مج مخ یساضعی زس يدر روا
 مثح رادهزرل ییهد - یرازوک یدشهد»

 . مم یرورا - ىدا رام و رات یسوسیک
 - ىدا ناشن ندالب قرب یهاکن روت

 / مس ناقیج ندنبل یدولعرب لایس



E 
 ند)الط ارم لد یدرولو یر ر ۱

 نداوخ هکناص نرس یدرردلاق تاوما !

 ر هاکن دن ورد مدلیا فاء

 یدععراو»  eشمارعوا هدرد نالوا هد ن

 » ناناش و ج ناناب هدنګا روضح هدنوش 5

 » اما  I Aعدلو قود ردها

 » ندبارنک ا و یب ادخ یا همراتروف !
 مدالغا هناسرغ یافوب وا مدنا

 مد الغا هنایرک "هدید یلابخ یدلک /

2 
  71هآ هببش ندن رد یدربلک سس درج ۱

 و ی یدا ریا سفن تدح و ۱

 فذک *هاس نشود هننمز ند رانا

 هایش "هدرپ رب همش کشا ید کج ۰

 هددوغ ی ےھ ةع تط لو وا

 یدردا زا ورپ  isl. êهان یا هلا

 یی هد دش مالظ وا ه دنا هدا قیم

 هاتنا رو زار یدلوا لصاح هدمرکف ۰

 ی رد ها وا د مدد تک ندل وا ريخ و

 هانک ۰ ! قزاب متاح هدنلو اوه یدتیک ! -



 تست
 ام نوک رقم تمالع نوح هلمعس

 «مدبا رارقی و برطضم كيل هلهرکف
 کب یدبا زادنا رظذ نورسطاح هلتشحو

 < مدیا رایدلا تیک هام هک اوز
 هلا رازه و وغ هلا یدرب فا رطا

 ! منا رادشوک ی هی توکس نکلا

 عومد "هدازا مزوک طقف ۰۰ مدیا نایرک

 ۱ مدیا زاک هلان طعف ۰۰ هلان هدم یدقو

 دو رک را سیو یدک وه
 . مدا رادنقا یب هلی هکم ج هآ ےک
 مدالغا هنایرغ ییافوب وا مدنا
 ۱ مد رلعا هارد هدد یلابخ یدک
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 ندا كنر شام لوک ید راع
 نداتهام هفرط ره یدراقا راونا

 هو وه یدک ا دن رم وا:نوکس و اک

 ! ندارطضا نالوا هدن یدبرطصم ےک

 ّنددیعپ یدریلک هکس س وا هاک یدرزکب
 . ندایسآ ردا لصح ےک هتوص لوا

 اد هنمز ات لرەچ یبوطر تالل

 ! ندار یدرولیوط یورخا یورب



 ۹ هدنحار ید حجار اکو

 ؛ العا ردهبح و زب شیک |

 ٩ هدتهافس طف را و افص 4

 ناسنا نک عبطلاب یتدم

 (ناسجتسا قوف را لما تلا

 اوا چ طرز اقا هک لب

 . طاقسا ردنا ییردق كنا لعع

 نامه یافصنالوا زوم رم هدنآ

 طابثتما نوشا ىلها طاسا

 نی قعسط هناتف» قود
 اذک ۰نکیا هدلاحو یسیغوط مروس

 تابسح هک یلاع قا را ار ۵ سض ندماشفا ه دفح دهن

 e هل د صدم هب رک جارا فكنهإ 4م > راکقا

 مدنا راذک و نو م زاع هد وک یدبشرب

 ۰ مدیا راح هلا وما و نیک هو هایحا

 ۰ مدا را سم نیل AREN هج کلا

 ۰ مدیا راصتا یذ راز هدن هلمرتف



 جنس نت ۷

 اف هدردق نر را

 و ۳9

 :رثن ودراب ۔ لراس بولیق مه
 ۰ زارحا یینظنسح یا

AEتابوت هدا قرض وا  

 ااا ربا رثتشهد ن

 نخ ۸
 : هدلاع وا 2 نزول تا

 ۰ رابح یکیدتا ردولو
Fhد ۲ لود ك  

 مالس رسا هراب

 دت رها " ا اس

 ٤ دلبعم راەقناب و د ویعم هراب

 ۰ دوی ااغ دسذا نا وس هدا

 رب وخدم 7 لکد لخاد هکیک ۱



 ا نودلا یکیا رب

 1 o یساپل شلوا دش

 . یدیشفلاق ا نیا

 «هدلاح یکید زک هدهل وق او

 ۳  هدلاس رشود یمهزا لب هدرب

 فر ددع هسل ری ا

 * قاتا تالوصا يعرم دنا

 هدلاب - رد ریهشت هو و

 ۰ ینایرا راق یا

 9 ا ر تکو ۹ مدرک ۰

 ن ۷
 ۳39۳ روح هدن | ھام یی ادب یکی

۱ 

 عاد ناب تدم روشیر ۱

 رو هلک پوتسوک اکیب هک

 رم عام دعا هللا زر طرب یتا
 روب نام .هكسابلا



 e هڪ دیا تعاسرپ ا

 OI یافیا ریاک

 0 مزج ینامز كنابنش
 ۰ رول وا وا مرا هماعطلا راد هنن

 ررورغ تیم وا من باوضنارک نم ی

 ۰. رونل وا مر ساسا عضو هان و ۱

 e نوسان هدر
 1 ۱ ا رولوا زار شه

aراد بحاص یوکی ریا  

a.٠ قت یا نینزان لوا هرکص  
 ۱ زار نامر شا ماه رک

 ۱ : معصن یرب نو وا رب رونل وا
 39 ؟ ریش هد روال . كشن

iرب نطنطم لا هکنوچ یساروا  . 

 ۶ هسناقک ل شامل اق î هدنس



E 

 درک و ی دوم وکو یمریشقد ۹

 ۱ تلاوت ب كعيداب هنمک رد هن

6 
 قلطم ؛نوحا بلج یراب رظذ

 ۰ ردلل وا ند ۔ بولق - رب ربتعم

 زی یلعا هد . داق

 ؟ رد او فق ااا
 اروا دنارغ هسیا را و هک وا

 اعا تولبف ییع دقت هحول "

 ؛ توعد را هه اکماعط ر

 ۰ تداع قمالروص یساچ هک

 ا رب ز ؟یلاع وا هس رب بوح ا

 : تفلا تمرح رده و

 نا را ناو اف
 1 ! نازغتسا هلبا ههقهق رزم وک

 نخ ۽
 هنارابک تداع رب اهد

 : ك شا توک مک هضرعم

 ,هارابو فوب هرکص بویغاب
 ؟ هل متال زار هل راک ا



 ۱ ۹ ا 2 ك ی رلکچ

 دم زود ا یزو
 ا ام ھوا لکوک ا هاب ناج یثبا

 : ؛ ردنا تفلا ۔ ةغنارف - كب هده
 ا ا فک
 :ردمزوس یزوک ریلک ندنوش اکس
 زا شفاف تفد تقرا هک

E E 
 اضرا ینآ لکد نکم هڏا .

  ۲نل
 ٠ نوجا تورتو دقن عج ةلصخ ا

  2,هب رع هایسرب وا ن رول وا لوف

  SSنوا ثلا هلکذا نا

 هب رع زای ىلاملآ رو نی .

 ی و

  ۷۳ 3هدن رابک عمج كریوا

 سی 4 رع

 س نیا وج و ا هچرک 7

 و هدنرانک كقال نیسرزک ه
EAEنس نیسنا اکس زاب هک  » 



 131 را ب ا و

 3 هیچ ره ردنا هلا ردا د 7

 ۲ رولو هدغاط وا نو سا یا 8

 E ؛ رازعا ماکت ر راد هقشع

 ,ندناناجو ناح هسرازهلوس
 ۰ ندناح و لد طف راروشد وس

 رک | یریآ ندنربرب رلهسشود
 ردک هیر و ک رلبا را
e۰ ناز یھ یا از را هن  

 : ؛ هر هیط نفخ و و

 ۱ . درک هلب وا هدقمالریص بویلغا

 N ریس ەقشاعم ند كن د ۷

 9 بک یبافص رولوا لصاح هج



 یا ی نش

 ۱ “ريا 9 هنایشح و

 رک ها توص ییتوالحرب

 لا نوجه اعم نتیصع

 . ربا تافتلا هسنکم 6 ۱
 5 وا هدست دف یر
 aS یھاکن رخ دا

8 

99 

۱۷ 
 نوت از ندا تی
 تبلاح یهدکلهداس لوا رکد

 ؛ دوش یشر ولا هن اهاشدات

 : تاب ز کا رر و تردق 1

 a ردنا فاص بآ ینھج و

 اروا مد نزەناش هنقا ز

 ی مس ررد)اق ندو 1۲

 . ریان بوبا هلا راهزا را

 0 ر یا ور دوا یک
 . ؛حاتفتسا یلاحوب زق بولیپ هک



 ریخد رب یللشفاب نیهاش هدعاط

 ا ی و وه رر
 E هنسا رب تالابج وا

 ِ 2 ۰ اش ردا لاغشا یهذ

 ی ااو دم
۴ ۳ 

 ۱ هتک رخ
 0 رد یس هدنلد اد وم قوش

 ` ىقشام ترینو قشم رفق

 ۰ قراف لکد طقف هزل وا دان

 ۳ ی
 رد یعب ر نااک ر هکناص

 :,شرورو لر هلوا ررههز ر

 8 شەردربا هلاک هدنن وک شوق 9 :

 "ناصر هلبا حجم عشت ردبا رشت
 هدن زات شود کشش فلز

 ناک هر ھاسا مای
 سس ۳ هدنزاب نیت ھ۵ ۳ درو



 1 کی را وآ رک

 روتس ا ریسه ا هد فر

 1 یمه رظنع و 2 یزال وا رلد 3

 ونیز او زدنا ا سکعآ هدفرب

 ۰ ا م هل هبا مس 7 9



SEو  

 ۱ بغ هن نامود ناقیح هناعسا

 ندراربا راو یربس شوخ هده

 ۰ بیکرت ردا باحر لردیک
 را وا تودا دامحا هداوه

 ؛ هرب ههشاو رولوا ناز ر فرب

 ۰ هراهبلک و ا راق تدوع هکناص

 واسم هددسرب هدهن وا

 رراولارپ رهم هلغلوا رهاظ
 ,هرهک ندعم هکناص رولوا بلق

 رردیآ روت ردقل وا یرسفا
 ! ردا روصت ردقل وا شب هک

 رفت

۱۳ 

 3 اعم ور ات هم

 ردا ظعس نه هدیش فرصا

 اما یتدورب لوا رەروک
 ؛ردبا ظفح هللا را هرس

 : هدشراب نامز زعروک جج

 ترجش بویلیا هيلا هتشب
 8 ,تدوع ردا هن ھ رشالوط



 بس ۷6 دش

 .ایوک رالیف نفکرد یلاع
  راوتمکحو رسه ملت هدنوب
 < فارطا رول وا فیطل تیاخ هم
 ! فاطلا ردنامسقارطا هد

 رخت

۱۱ 
 ؛ نایتوکس رول وا اصعب اوه
 ۰ برغا زکید ریس ر هد وا

 باتلاع باتف | الثم

 تبشتاط * هصلیق برغم مزع
 : هد رکج هلاع "هرهج

 ؛ ادب رول وا قع ترول ز
 ه اشا نوت رراو هاوخ هکناص

 هدرورب هنامز فرب س۶

 ۰ هدرعما لیل هجو رویروک
 راناجا یعطم توکسوا

 . احا ردا سده لوفر

 ایوک هتعیبط ریوس ین

 ین

۱۲ 
 ندرلفاح وا نالوا هدرهبلک



0 
 هد یا اا

 1 .رایروس ریا د ندریاب رب
 م بالک یادص ردنا سکچ ۱ 0

 .. * ردیک هیوص هلسیتسد نیداق رب
 " هنامروا هلیسهطلاب یککرا

 ا لغ زمو نا
 اد طو راخاص دوس هده وا

 “رب هلع ریپ هرکص بوتسوک

 ٠ هنارب طاعس رارون وط

 لابقتسا دردو یضام دق

 ۰ لاح تداعس لک هاا وا

 ا
۱۰ 

 كرم لوا هس هش شیٹ دان

 ؛ یشراذک كنرع راک [ هک

 ءارهآت هد وسک كرا مو

 E :یشیام نامز هریک

 ۰ ام رس ریلک هلبا نارابو فرب
 “راو تفاف ر هعشب مه هدنا

 ۰ راو تفاطل هدهدنفاق وا

 E ةماح اردنا

3 



 ا 2

 ۰ تلاح نیرشوخ یاشاغو
 یثک هدافص ماعرب هل وا

 . یفکعشک ناہج زم دیا دق

 رخ

۸ 
 ناشوح عینع هدب دا و برق

 ۰ تکرح رر و هرلغاط هلا نک

 نایر ردبا یهباب نج

 ۰ تکررپ رایوجر هن

 ؛لام الام هویم هرزوا رش رب
 ؛ ریما كنر هلراهفوکشا یرب

 نیزه بویلیا عموم رباط
 . لاحرد رهناب رز رروشود

 : لایع و لها راردا مسقت یا

 ۰ دریل رول وا طاعس و لاقسد
 ,لردیک هتبحګ رارول و و

 « لردا انت یلاع قزار

 ری

۵ 

 ؛ رم هدغاط هایسیروای نو وق رب



 و

 ؛ لوصا لوصا یک نابات حیص
 ارعص لاع نانیشنشوخ

 :ماریب ریلک هرلنا راپ هک
 ,نوګا تعزع بولوا شودرب هناخ
 نوجا تماقا ,یی هطقن لزوک لا

 ؛ مارا روط بویلیا رابتخا
 ,مارک | ردبا هرکیدکی هرکص

 ۰ نوعا تداعس یرلفدل وا لئات

 تردف تحاس ییود

 ۰ تم رهظم هی و شتا
 کک

۷ 
 رج ربا هدناعا نماد

 ۰ سالا هر هقاروا رکود

 رق سکع هلی لولح بش
 ۰ سابلا رادمرص هراصما ردا

 "یبهرظنموا بوریدنود هنیلک
 ۰ تردق ردبا روس یارجا هکناص

 ؛تنج بودا سابق مدآ یا

 ۰ ییهرطاح هلا توم رودون وا

 ییهرطاخ یمردبا راکفا یاح



 E دم

 « مدحهم ماع یعیدل وا

 ویا دن هنفارطا بوقا
 ۰ ردنا دد لصتم یتعاط ۰

 هذ

° 

 ؛ ردقح یتدابع كن و دن

 , قیشحم ر هسنل وا ضرفلاب هد وا

 < ردقفاب هناناک تنه

 «ییفرت بودا قیزا ره" نز
 ,نورفد هتعیبط ن وهعبدل وا

 ۲ مس هل ودع رلک تدابع و

 ِ ر هنسه هدمه رول وا

 “ نودم هلوا نده نیدتم

 «نوک انوک هداشتعا هلا عضو

 ٩ میت رر یلها ردا هک

 « رددیام ه ورد قح تعاط

 رددنا وز ادتفا و دبعم

 هر
1 

 ؛ لولح هحندبا راهو سوم
 اإ رول وا نو مست هک



 « ردک دف فاعم هدنشاب غاط

 4 ییلاع دصع و زگ و ود ی

 نارود تداوح و بالقنا

 را هنفاص بلق نمهدا

 ؛ ریسلد هللا ثخ ناب رم

 1 نا ربآ قانچ ر هعانقا رتب

 « نادنخو ترسم ر اعاد

 ۰ رسا هنایح نمهلا ییسفن

 ؛ قاف"هناهلا و توداربس
 يال وا رولو تلالد ی

4 
 دره

 " رظن هام” ةف لردا

 “ماد هنیدنک یدنک روناط

 بک انض تنا سخا

 ۰ عاق رول وا هدبعم عع

 ؛ ریه تعاج ناتس رم

 * هدج و هلیاداب مث بولک هک
 هد" ردنا هرطق تربضح

 دجوم و دجاوو دوحوم ی

 دجاس داعوا ےک رون روک



 سم ۷۳ تک

 « زالو ناما ندهشیدنا یرب

 ٠ زالو نامز هب هشیدنا یرب

۲ 
 رهن

 " ردا تنحم رهز شو یدلب

 ۰ دیذل ريش هزات هزات یودس

 « ردیک هداهج بوید شیعنوا

 . ذذلت ردبا یرتا وآ نو
 يح اودا دقن فرص یندم

 ۰ رايا شوج هللا زاس یتسه
 رايا شوک هدنسهبلک یود

 ۰ اوهؤداب یرویط تام

 «اوغا بودبا هرک امر ینو
 : م ربا شوج قوذ باکرچ هکناص

 « نانک هولج هدنجما نييس بآ
 « ناریح دیا یرسم,هدینا

۳ 

 ند

 ؛ ردیک هتفچ هلل رس یودب
 ۰ ینمد هلبا یعرو عرز رریچ



 و

 . راقاب هنیمز په هلترسحیروک

 یکاب ندرک هلغ رولیکوت

 یاب شام سنج ر
 ‹ نرف هانف نوش اع درک

 : نزح یلاوز طعف ردیش یکیا

 زراپ رددفوکش شلوص یرب

 مرک | ! زفر مد و ۲ یرکید رد هناب

 ؛ ید مهاک رارف رئامز رب

 ۰ رناباب یک ریود

 : یدیا مهابتشا هدبجوم اکو
 ۰ رنا ردنا تقو رایعا لصن

 “اح «مدمروک هدنفلخ هداب

 ! هدتشحو لها یمنا مکیدروک

 « هډتحارو نوکس رابود
 . افص هلفغ اّناد یکیدروس
 « اج رسا لصتم یدلب

 ! هدتلظ هدنلاع شاعتا



 س ۷۷ س

 ؛ حور “ىلج «ادخ ضیف شه
EA۰ حوبص ماح سک ود  

 قح تردق ۵ ددس هیج رونق وا

 ۰ قفش روت هدنسهنیم رونروک

 شورف هوشعو نینزات و زان
 شو تقال هزانط حوش

 ربا زارها هاک هلا زان

 با زان هاتف هلئسح

 ناریح بول وا هننسح ةبذج
 2 ناغرم ردا د و رس اقا
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 رک“ مس یتسد بودا سو
 ۰ ردا عفوت ییفطل عن

 نت كزان وا هآ هلتفاطل و

 : نک زلف هکعا مش هکلب

 نامز یثیعو اک آهدرروک یوچ

 ۱ نازح اد رد هدن وک حوا ریا

 ۰ ربرارف روس یضراع وترپ

 1 لا مس رر وهلعماشف وا



 ج Y۰ ترم

 كسردیک لا یکیزوق تیا ربص
 ۰ تيان رولوب ناجح و فوخ
 ۰ هرزوا تداع هدافص و شيع به

 هرزوا تداعس زکنوک نوسک

 ۰ تیا ماکداش هدرهرد ر

 هارطضا همروشود هه رذ

 ۰ تیا ماّنلا نلاب شیاسآ

 ه الک نوسلوا كتينما

 ۰ تیا ماقما نس كنآ هدکظفح
 ردنازخیکوصكمد و نک

 ما ! ردناع هک هعوشود یماحا
 سس

 كلحبح

 انغر هفوکش شج ۱ یکی

 ؟ انغتسا هامز زعا لصن

 ودتفاطل ٌهعلرب هکناص

 !ردت وا رط هجوم را هک اب

 اہ كنر كنرهک اما هعل

 او دن دن هک اما هرم



Aو با  

 ب کک

 مراز بلق ناه راترآ
 هرزوا منانج ینس هگدنوط

 مرامتخا زملاق هدا سو

 هرزوا ماهد زو هگدروس
 مرارف بل | كشد ! هم ! هم

 : هرزوا ماسلا زوسو هدلک

 هما وط هلدوس یدرولوا هل مهنبس

 ! هل وا مرادتقا هکع اضرا

 یراب هسقو هراچ هکع اضرا

 ۰ مدسزک هلکتس تولوا لهرشمت

 یراس رمه و نده هک ملیت

 ۱ مهم قوش و ند هلک مل

 یراز و نانا مدا نمریدتا

 مدهش هلکنس کز مدي هل وا

 قمرآ نمهتسلا طتف ردام

 ۰ قمریباق یسیدنک ییسرتسیا

 سرد هن ناب ره ردام یا

 ؟ تقاط هقارف یعدلاق جت

 ؛ كسردیا مايق نوجا هدایرف
 ؟ ته وا ردهن اما هدکلاح

2 rf 



na ۸ ۳ : 

 . روظنم هه وا یزوق یلزات رب

 ۰ شا لیامت هنش را

 یایح ون وا تو وط هدنسک وک

 : قافلا هدنسز وس رلدا

 ! لوا نیزک افو یزوق هروک یا
 ۰ ندنوس ییسردفوا هجا

 لوا نیما یثحوت هللا كرب
 ۰ ندن راسخرب اکس زلک

 لوا نیژالد هدقیح همهنئس قبح

 دج ار قو سک
 نوسلوا معاجوق اکس هراوپک

 نوسلوا معا رس نیلاب

 ا ناغفا ورد ه ناح سنوم یا

 ؟ كدوجو مرللوف یعدتهیا

 نازوس یدلوا مورد هاک هح وت

 لدور كنس ردا

 نایاسمت ردنا لالم هدلک وک

 « هلدوعن ردک رظن نک اس

 0 خرا س

 ؟ ندعرارح  كسمهدیحر



 نا لی هداشا
 ۰ ردکتیکح نابرح مکح

 دد وت و لیاسم هدنرطف

 ۳ ردکتچر ناب رس صو

 ۰ ردکت ردق لاک یا به

 ! لک رثؤم یا كناصس
 ۱ لک ردم یا ناڪ“

 # ردام صدرح ندهندول و»

  دازون رسا نوح هن ردام

 رخد هد ولو افص ه اَ

 ۷ داتعم هساا هلدس زوق شمل وا

 راب د یاهرف

 ٩ داقنم هلو یدل وا نده ترطف

 العا یرکف یرغوط اکس براب
 ۱ اع ینح و ی ا

 روح رب ها بوچ وا ندننج
 ۰ شا لیاقت هلج حر

 رولو هنمز بوشود هک دوخاب



 قیزح نارا وش تیا شوک
 1ر ما تنص هی : داتشا

 رداطخ هرکید یو تبسن

 ۰ ردادح ۳1 هلا بوسام

 ! كقح تاتک ردسپدتکنرب

 دوزفا تقر فیطل نط ره

 ! كح بابر رد سدت ۳

 عیاد نرو افص هعبط به
 ؟ عجار یلکد اکس ! یرا

 ۰ تالاج فطوم هدهرز ره

 شل وا RR مکح و مالع

 تا ا هدهرذ ره

 شم وا هک نس مرک قالخ
 ۰ كالالح عیطنم هدهرذره

 ناداع ەس وا نس هلک رو

 ! ناوک او به یدربلاق هدیلظ



0 

 قفُش حول هعیفد ره ردا ضرع

 ! كنردعیی۰۰ هبنب روم یراص

 قلف بر تاز روهدنخ

 ! كنه دنلب رک د یرازغم
 ! كنترا ةنومت ر طولب ره ۱

 كنهرف ر هتشب هداشات وب

 ! رکید "یولع رعش رهد و

 سس

 |*] در وصت

 یسزا حول وش هللا ریس

 !ارعص هتشهم رونرو ایوک

 نیمزون لایخوش تیا رکف
 ؟ارخ رعش هدلو و یکدروک

 یجب ٩ كنهعوجم روصم یهدنما « مع تآرم » هدیشن وب [۰]
 . ردشفلیوس نوحا مسرر جردنم هدنسهخخ ت

 هک ی اغحا و كره لبوک ر هدنشاب ترد نوا چوا نوا روک ذم مسر

 ,ینکیدوس بوئوط هدنغاجوق یبیزوق رب شوط یکی - كنابوچ زق رہ
 نهد رسا رظن ربهح هنسورواپ هناشاخ و هنافاتشم هدنساآ كنزوق و

 . ردا هیارا ینغیدلوا دایرف یاشک



 و ا

 ! رداق لکد هدهفطل « نمهزاد

aهدنلاح و كنا رذش زح  

 ! ہدنلأم یذ مثچ شقاب وا
 ! هدنلاعفنا یور شلوک وا

 ا کیو و او رعش رب هد ون

2 

 ناشوج رولوارګ یماکنهارو
 هراسهک یلراق وا حاوما رزکب

 بس ناسنج اماد هللزالزهک س

 .هراب رکد رولیغوط بولیقب

 هراوف ری وا ممل س

 ! هراب رهک لصتم راجاص هک "

 ! رکید نسحا رعش رب هد و
1 

 )الفا رول وا هایم میس ناهک ان
 ! ناهج ه ویکس سشودندنتریح

 لاح دص رها ها راقرب

 | نازرا هلادعر زاوا هرک

 ۱ ناف وط رب مظع ندنس هف را

 !ناییصرک هلان - قلخ برطضح

۷ ® 3 ۱ 
 ۰ رند سه دم رگ تین 9 9



 هدنیزح "هرطن رون روک

 رکید ریلد رعش رب یا

 رام ریقح رب هداهنت یاچ

 ۰ موصعم رب هدنناب هلنبداق رب

 راس وارلوک یص - رالغا نداق

 . مودح ناوک ردهجوز نایالغا
 ۰ موح رم الاغ ىدلهأت و

 ! موم اوه ۰۰ رکدحوت راغاز

 ۱ رکید "یکیم رعش ر هدو
 ِر ۱

 وها اخ ز هدنامروا رشود

 یری راز . راز ریشیفاب
 وهټ تول وا راده صح همام

 یربو ریز هلیسهلا رریدل وط

 یرد كبك هلمث رايا هحون
 ۰ یر ملا ظم ردا داب

 د نزح زهره ر هدو

 دت



 تیم ۹0 تم

 دول 1 باح امس _ رقم ویک
 ۱ برد ندروت هدنتلا كنا

 دوهشم نح نح رظانم به

 اوهو باو رون هرزوا نوکس به
 الظ بودا هلا رون

 ! ادوس هعفاو شوا ا

 کد فطلا رعش رب هدو

2 

 روت هوا هدنطس و

 ۰ ناح یکیا هدهدنا - لادنص قافوا ر

 ل وچ ج>حرلع رهاظ هدنز

 ۰ ! نابع هدنعشام قسع نععع

 ناحر رپ حور - حور اوسام
 ! ناهد سو یادص قحا یو ی

 ! رکید سشنا رعش رب هدوب

5 

 باوخ یب تفآ رب یسرک بیز

 5 هدننیع د یزاب سم

 ۰ باتک هداشک ر هسدهدنلا لوص

 هدننع لد جم ی

 هدززررح فص ر ون وف وا



RN 

 ر فیطا ۰ رورحور

 زنخا رب هداعس ۰ + زو ر هدرا

SI. /۱ رکید عید و  

 : ىنسەناغشام سح تودان وا

 .راسهک ندا سکع یتوص كالاوق
 یسهنارت كراشوف بو هلکید
 ( رارکت ردا لصتم هردهک )

 :راچان رولوا هنامروا بولیکج
 ! راشن رک یلریکیلریک نابوچ زف
 2 کدال راز ر هدو

۱ 

 ردام ر چک هشوغآ بولا

 .الثم یتیم نکررب زما
 رامسات تالم هکدلیا

 ایم اش رب یزدام ردفا
 اس نانک اس یازفا تقر

 ! الع هح وا دعسل هد وب

 7 9# ! رکید زنم رهرب 7 هدو

 م



 اچ تی اه

 ( ؟شورس هرطاخ یمربلک ر ارا ےک یدلخ ضابر )

 ۱ روک یراذع هم تات ل هل زا هدنچ

 ارگ ر هغاب ضابح - نزتشمهتخرد رس

 ریتس ر هلراهفوطش - و ضرپ هدنجما نوصخ
 رب وه هدنچ = ا٤ یت هدلک لا

 زرک اعم نامز نامز - رذک نيمز نج نج
 ! روک یرارقیب میس سوهرپ تسرپاوه

2 
 روهدنخ قوش هدنبل د زر رهوشن قشع هدنلد

 رهک لحج ره هدن زوک - عن نج ره هدنلو

 رز دیشم لب یاد رای کوج دن یارک

 رخ ی ED TD لکد

 ! روک یراکماک بیرغ یهدنتفایق نابوچ
 ك م رکا

 رکید نزخم رمش رب هدو
 ۱ ف روا

 / ۰ رظن هربزو قوف هلتفد هلبا
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 ےن ۹ 0

 ها وا یدلزوک لر ندنسبه

 ! خدا اوز نان تلا

 كن مرا

 ۰ راپون

 روک یراهون ضوش کوک یا لوا غار ممه

 روک یرابنسح یافص نروا حوم هدراهفوکش

 روک یراک همت رازه راکشا رلبا تعنص هن

 روک یرادهاس تخرد هدک اب ضوح رانک

 ! روک یرابوجشورخ زازنها هنابح ررو
2 

 ندهلاژ هناره وح نعم لک اب ها واود

 ندهلاب ناشن رر رلهلال هدنچ رر و
 ند هلال كنر شکع وص رربدنا نرهن بارش

 ندلات شوج هلرط رازغره نورد رالوط

 ! روک یراب ضيف حابص قیچ هغاب ریس هدر

 شورف مدو نيج هفوکش هلا راکشلد یادا

 شوهو لقع شع كنرد هلبا راب هوشع مارخ
 شود تیز لا یابق لوت هدنشاب لک هدنلا



 مردا حرش ینیروسسیک نيج

 مدلاق مدنالایوا تدوجدلا ابلوخ هصک

 سس ۸ بس

 زور راستعا راز یا

 ! ریقموشرب روطلز وک 4 تیاریس

 ؟ یلئعد اوج يللا

 5 رلد یگ د یکل هداسان

 قارپوط وا نکیا نزح هلتاغ
 ؟ رعرم یمشماعشقاب هدنتسوا

 ربلک لاپ يس هد نقاب

 رظنم فیطل ردف ه قاب قاب

 " نادجو یابر رظن یمزلوا
 ؟ رانچب نار وا حوم وا هدد ار

 تفاط) 7 همت اک | شءر و

 ۰ رسک هاسورس یک هدنشب

 قفاوم رشود ردقو هسشود

 روا رهم یایض هلظ رب

 داش هسک دمروک یی و تیا ا

 و 0 هدنکا قلن وزح

 یلد لوک" ك هله هل وس

 ؟ سکی رق و لابنو ورس وش

 هل رکف



 شلوا نیبچ نیچرپ زان زاوسهش لوا هن
 شاوا نیکو مشخ تسد رخ یسدید هاکن

 راب یکرا ویدصق هناحندنل و لد یالواص

 شلوا نکرد هدنجوا لک اک یسهزن ربت هک
 ملت ردم وتفهم هرفاک ر یک یدنک هد وا

 شلوا نیکهودنا بویلیا نابرک لاچنوک وب
 ورهم یا هدد روت هکیراسخر بان زامایط

 شلوا نیرود ماح حانح موس نوچکنا

 تدوج ردنا زا لاماب یناهج كب چاق بحت
 شوا نیبچ نیحر هلو مرا وسهش لوا هن

iمدلاق مدناشا خوش ما ق  

 مدل اق مدناص یحاص" مرک و یقاصتا یس

 ود هدانفا هادو هاج ےلوا

 مدلاقمدن ال وط هرادلد لک ك هس

 مدلاق مدناصوا هکاما مدلیا دهج یلیخ

 مت اا دا تا تطال رخ
 مدلاق مدنات وا نور توروک هدنلص و مد



 ی 99: مو ۳ ۷



 بس هو بمب

 ود یو را
 هن راذع ایر یدکح دودح یطح

 طح اګر ی هدبتتش راه درک

 هش رانک ناتسلک ولو هاکح مدزاب

 زسهراج هلیقح هبدسعک هنامز زاع وا

 هنیراب وا مدآ یلقک هدیولوا دیقال
 لام راب هدهسزا ییافو طفل

 هشرابک هنامز و نوا وک دست

 وج هنیک رایغا لد قوب یسافو راب

 هن راد تلزع یلعا ت۶ نع تدوح

 ییلاح هراب كلد هل وس e داب یا

 جام تاریخ دمان زاس تا حرش

 ابصیا هللا فطل هلوتاتسلهسدا را غوا

 ینلاصاو دغویمدنونوا روص هراب لوا
 اذک

 نیمضت
 لری سالا ةع رده وهلا

 لوب نالا یار دوایدا
 هست



 وعوم ابال خر بولو زول هسرتروا

 E و
 توراو ند 6 ی لا لف داش یا

 وعوم یناشیرب لاح هراب هلا حرش
 ها رف دا لب دص فام ندو

 تد یار كو ر تار

 بوقچ ول طخ یا نس یراب هنسح ناوید
 د ایم ی

 زشم وف وط تدوح یهرا فلز ەك ج

 وعوم نالا لد و خوش وا نمروص
 لیق رب هقرق نیز  .غب_دنسراپ .فاتقد
 وعوسم یارود نخ یدمهددآ فص و

 یزوس ره هکحفراعم لهاو مانالا یتفم

 وعو نافع یباقد ردا جرشت
 اذک

 لزغ

 هنن را یسانیش و نازج تواک بلاق

E A 
 هن راچ زکد یسهتشن یافص رود



 ا
 تدوج یا كردا هلسو یسیمک زرط

 م 4ما ردارزولا دسر ناوخ تبعش

 اک

 لزغ

 نوسلوک نوسالغانارجه رکفهدنمدتلص و ندا
 نوسلوک نوسالغانآ ره هیو یداش كشارلنک و د

 ن فمسسوفا شا را ترم دغر انوکا

 نوسلوک نوسالغا ناتسبش عع ایقاس هلاح و

 ردکعا هدنخ هرزوا ترک یار رغ لک

 نوسلوکنومالغا نارازه هثدلجا راک تولوک

 هکد تا زا تحالم رهم لوا هدنلصو بش

 نوسلوکنوسالغا ناق قفش ماب رک كاج بوروک

 ردتنم هناح كمرو ناح هلا لهزغ كندخ

 نوساوک نوسالغا نادیهشح ور اهلا كرم نم ریش و

 ىرج معو دزد رهزا تبلا راب مای
 نوسلوک نوسالغا ناغنکرب هلیسهدزم كنایص

 تدوج رولا ناح یعشج را رلهزات ناح یل
 نوسلوکنومالغانآرههتسلدنر و لد هخوشوا



 تب

 راو < رفا ا هما یا تفت

 راو یریو لاب هغجوا ردف هزاحما خرج
 راو یر هسوف هبهشردنا هشنهاش رس

 م ۸ هاخ ردام هدفراعم یالعا حوا

َ 

 راب ره یلابیخ تكراب م#* رر

 رارق  هدياعم “يلج روط مراتوط

 راکرد مکنوچ یغیدل وا لالح رح مزوس ره
 راو هل هدیهستک هب هتفر مات هراباسج یی

 مهماخ رداصع هدلا هكا مصخ ره

1 

 در سایت شا نیم دف ل شف

 دا ل ا او شا
 دید هدمژرتن هلبا مظن رک و ریش تذل

 دسر هدناعم رضم اب ی رکڪٹس

 مهماج رداغلب عبط هد توالح قاب

 م

 تلمححب جو ممه ازم ۱ یقه ۱۰( طعم

 ترک نوطالفوا لات هرعش بوروب
 تمه یکنوچ نو اردو . شال



 س ۱ حس

 اشاب دیشر لزغ سیم
 م 4 مأح ردادا شک ناور هظافلا مسج

 م ههاخ دره اون هب ینأعم لاکشا درد

 مهما رڊازف جور هب هقطات مک

 مداح ردا +: زاا یک ید تاذ

2 
 هک E ام ترش یق

 ره تح تبحاص ره هنطخو هطق ۳

 هب تهی ليها هو رخ

 هنش  تحاصقا نارا هنضف ةر

 م هماخ ردادخ .ماهلا همعج ا 7

1 

 بادآ هجو یدتا مکهلوا روکشم ییعس

 ر هار یافت یک یر
 باتو بآ بورو هناح مرح یناصر

 باریم  نیرز هکغا نح یارجا یدلوا
 مقام ۱ یر اف شا یا فک

1 

 راو یب هورس 4 كمظن یغیدزاب ےک اص



 س قوا س ص

 ها ترارحر یدل وا هلکرعه فتو بات لکوک

 ها :تمالس نیواک یرغ ردن زا ت هز
 pS ع اار هدنتفرف كىرا بش

 م
 ندلدزتسا ةع لوس چی دود راق بح

 0 رکخا شنا هسشناب هد زعشاب مون

 ندلد رخ هافص دوع هدوسا غامد

 نقل شور دیشب هلا یدو وا
 راشو هلبکرا سفن ره كئارف :ا توکج

2 
 زن لما علب. یهزعا لاجت نصرع هز
 رهاظ نمهاو تعسح ناش هدنسهناشاک لکوک

 یاد د ضف هدلد یاب راو مافص

 رخاف نیاوا اسا تدوج هلج هاج یاوه

 اتش و خاد معاخ امهف

 لا ا ا لاو طب
 قدلاق تولوا راو درما ود ن راب نوک وب

 لاص و دع و ی ی هد اسد و راک



 رامد مکیدشنا شوشغم هلا لاح ییدهن ره

 نوساک هکیداب لاظ یراب روک یلا كشرسم
 رامد مکیدتا شون لد نوخ هلکبل قوش كنس
 ازکم ر ردص مرالغا تدوج هدان ریعناک

 رامد مکیدتا شومارف یرادک | هدنفطل رد

 یدنفا مهف ناملس لومار سدمخت

 ( نناهشب هربدن و یأر یلقع راک كدردیک )
 ناحول هاش شل وا هرا وا هلا یشع نونح

 راد ر هدا زا نک E هام تک رس ۳۹

 راح رهوج ر نالوا رود ندسوه یالوبه

 م
 یراد اد ریما متس ماح كدلبا شوت لزا

 را و ىق ید قل وا عناق هلیناق رکح

 یراح چ شا نوح مد ره هدنریح تش

 یراودا كخرجماحو هم اص ردا راشه یز

 ادن ر هن سه نالوا دوحب لدهرشح حاسیص

۰ 
 ها تار نلاب ردهناورپ رب سنس هزب

 ترس> ز وس 2 هر هد رد رسا یدروشود أ



 زار مدل وا ناربس یاس# هلآ زاد اد ی هکر

 رار م م دل وا نارا د وسحم تن هکدتا | فطل و

 زامعیچ ندمایلوخ لدهرشح هدهزوک عادرتوت

 رار غیدلوا نازوس هلیور شتا كخوش وا
 هک د اک هدا کشسرالغاجیک راوج بوقا
 رازنیدل وا نادنخ هلا تماق ورس لوا بوزک
 ورلک یا هعدلک هرطاح زکرک لیس اک
 را مدل وا ناشیر هلکفلز یادوس لس

 | اتدوح یدلاق هدابلوخ ناخ لک

 رارب میدل وا ناربح هنراسحر ت ار توقا

 رلعد مکیدتبا شون ماج ندنلا راب نوسلکا

 رامد مکیدتبا شومارف یرهد هللا لص و طاشن

 هدلوباتبس ناراب مز یدعش یزاب نوسلک

 رامد مکیدتبا شوج یکی حج وم هدنڪګا زاغو

 یزاک هابحارطاخ نوسل وا هدنشلک بح

 رامد مکیدتا شوماخ هلمدایرفو هآ یرازه
 كناناح یراب نوسلک" هنداب نشهرط نکرارط

 رام د مکیدنا شود ر هناخ تج هلا ادوس وا

 هدارالد یک شعا یداش بناب

۷ 
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 ۱ ۷ ۱ ۹ 6 E و لی ی و و

 ا

 ید وک شد اما تسم یهاکن

 ردشلاق ادا یا حنا كنم تحالم
 كتلخ طف ردشغ وا یطتمهش رد هدناهح

 ردشلاق یاصنا هدهاسفا كياح هدنلید

 یفحنا كلام هاکدیص و شالاق یبا

 ردشلاق یماد رب یروق هدنمان هاح یاوه

 لاسفا و الا چن مک الوا تصرف ریسا

 ردشلاق یماحا هلبا تو رب یلیخ بوجوا

 هدیه رم ۳ وا نوش اغا یف یک
 ردا دنا ےسدق لابخ نوج هدمزوک

 1 5۳ یس دشن یاح هن یدلاق ج ا

 ردشملاق یمارا ر هصمسر كلراقاس طعف

 هفالخا یدع# ندنصس مر فلس شما شع

 ردشلاق . یماخ كن راما هكا لقت

 » قحا كمعمط تد وج یکل وا قو هدممظل ےب «

 « ردشلاق یمادقفا دغلوآ نابو چک در »
ORE 

 ردشلاف یمانثتسم درف رب دعا نحدم هک

 هداشنا هلا مظن بوک یفالسا نادنمریه

 ردشلاق یمانقحما كفاص وو بئاص هدٌناب

 ذک



 هه

 ردایلوخ هدومب رب هعا نظ ندا نایرک یب
 ردا مر هل ردایلوخ هن ثعاب درس نم رس

 رداشام یاح رالغاج لد هده لوا هدنچ

 « رداحص ها نظ هلبایوج مکشرس تازاح »

 « ردشملاق یمادناےسدق كخوش وا هدلایخ »
 نزاب و هوه كمظن لخت رنک لوا شع

 نراررج به رشمهنکح كالابخ "یزاح

 نیراونوش اریپمکح فالسا شمرش ودب ورد
 « نرامنا هتشش ۶۱ هدیحناتسد هریح مدعم »

 « ردشااق یماخ هدتفرع« ضایر تماضم »

۰ 

 زلو افصو قوذ هللا بان بارش تدوج لد
 زلوک رول وا نایرک یک لباب هده دل وا هدنچ

 زلوط هلفوش لد هدهسل وا ابهص زب رل حدو

 « زلوا طاشت دیما یا حدف تح لکوک »

 « ردشلاق یمابهصرو هثشن هدازفع مر و »

 ك تمکح را لزغ رمل م

 ردشااق یا كنافص لا هددضشج و بوک

 ردشلاق یماح هرز وا قل وا یراکدا هد چ



 « ندلاع مزب یک وا یل ج "هشت طاس +
 « ردشلاةیماح نینط رب هرجا هبق و نامه »

1 
 حنا ہد دستا لر ثالزک یدوح لها دوح و

 تا و ا یا ق ا

 الاح رونلیوس یمأت هکشمک مرکلها هجن
 < ابا یا رع راهوب شال یط لکا
 ۶ رجلا نانا نفد فاته یاو

 كناسد رات تد و ردفو یه وک سفن

 كناد راود یسهنخر ردیزور مسح
 كنايد راب هلق هدننلا تزوک كس سب

 « باد راد ےس ر هنهکش قیک یراوبدو ورد «

 « ردشلاقیماب فرخ نم ر لئامو زر رتکالف »

1 

 یلاخ ندنزح هلوا هغادلا هکلابقا نیفاص

 یلاحرب چ یمردیک هرزوا رارف رب كناهج

 یا رولوا كلابفا یرابدا زسهثشن یراجخ
 « یلابقا ریسلا عبرس بسا كنوخت وذ هح »
 « ردشلاق یماحا هدهاح قفرع قدرط »

1 



 هد وص 3 دق دک | نر وزاب مدح ف

 كنه یش ای هدنلص و هاکد رد 8

۳1 

 ف ردیشاط یکیشا قشاع تجار رپ
 كشا "هلایس شنا یکی وص هصلباق ی

 ج ردیشاب ررش ها را قاب كقشام

 قشاعنوسباب ه ینا رح یهدعماحول وا

 اف او ا وا 6 ۱ دغو د
 داؤف كلک بوجآ هداسور هتفرا هر

 ردیشاد] و و د كنا تدوح یسەدخ

 كە تمکح فراع مالسالاخیش ن سمخ

 ردشلاقیماشا نوخ مثج جز هح رک هدرکح

 نوا ماعا قاچ کیو تل وا

 ردشملاق یاکنه قلروح كنم تحالم

 دا هام و 1
 « ردشلاقیمآ .داب رب .هتسکشا هکعا لقت »

1 

 ندلاع مزر مزب و مدکچ رس درد هنر وا
 مدلاعیسر و معما یدم یدل وا رک روا ےاک وک هک

 ندلاع مرک اهرک مزب سلوا بولسم افص



 ندل غرب

 س ر

 هدنکاوص هسا كح و نراجخ سای رک
 دیحا ناع یا نوس وا کس ووا

 لرغ
 راو ربا هدمد رز هره نامه ها نظ
 راو ام ھزار ها نکی لار

 هراید و كلدلوا زاما ځوا ابص داب یا

 ناو یخ. هن :ندنفرط لوناتس هلوس لک

 هراب وا هلا ضرع يغار لاج راو

 راو ردنکه راو رک هل ندفرط وا ارز

 مورد دردو لد زوس مهدیا ریرقت

 راو ردک هدعراز رطاخ یب هقملیوس
 ما ا ی

 را ورفسدرد مد و هدمروش سم تدوج

 اذک

 هل ایدنفا داف اعرف دانس نکا هدهسور .

 ردلزغ نالوا شەن وسەدە رسم مانى ۳ راکو كارتشالاب

 ردیشاب كبوص زازلد هراوف هدد ج
 ف ردیشاب كعرازوک ناقا هدجرفت و



E 

 قشع غاد هددنیس یک هصع مراقاص

 اک, زاره یسلا زامهلوا كسلدنع

 ا نا ار ا نازادص

 اک زاورپ ریهش نطو داب روهلوا

  1تدوج مدردا راب هر منع رله
 اعضر :زاغ سلوا رکا مهآ هر

 اشا تدوح

 ر
 حاص اب ور وا و هل وا جات رس هک هراوسهش وا

 جارخ . ضم راد زا رکا درکب نرس

 حاب . دناتس یم شلاصو عام زا هک

 یدجآ راه راب 4 . كاهاکت غي هډ کون

Eحا تح قا او ندنشکآ غیب  

 ی ص هنس زر E a هاب | لهاکز

 جالبع هز جز ل ح رعم رھ د

 تد وح وزرا یاصوا ردسعل ز یا وه

 حارعم بش ۳۳ دام هرط دا وس



 ندلع سذج ازج هکنوچ رولیروک ژ کا
 ناهوس؛ خر رولوا ندنهآ هدیاجا
 ریکنج هلا اخ هلبا نعل رونل وا ریک.ذت

 ناییلس هلا ناورشون رولیدا لیصت

 تقیقح یغت هللا ظافلا ردیلاق
 ناجا دات مدلول یراق فق
 رحم هلا ږد رونلوا اشنا ندک اخر

 نالسم ها سوحم هدقح رظن ردر
 زلوا نیلکیا ره یس راج رول وا *لدردره
 . نایاب هعره رول وا ی | رب هان ره

 نضع "هریک اب نماد رول وا اخ دک

 نادنز تینا زا یا ردا تفع هک

 تاقاکم نسخ بكا رسا ةع تیا رص

 ناوخا هة سوب رایدلیا إظ هن هلبا رکف

 یلوم تردف رر دد نوک ر هرلاظ
 ا یا ۱ ی

 اڪ زان  بودا هلصو هکباوخ یدلک
 اکب زاغ یسهزع لوا رات یدتا ران

 مع "هیام بولوا یی شون ہدنارج بش
 اکدژاسد جد یجارص یدک یدل وا



 وا
 1 ناز ر دل وا یمهلمعاط نادنر هدیک ناناح

  هدنره» یمرولموا ريخ كندصک هلو
 ضرغلابهد هسا وا ناهحردص رک |هع واریخ

 کو و ا ا هک رک

 رھ هفرط دن هدکوک تونارا نیل

 هدنرذکهر ییوق نمروک هلا تلفغ
 هاماطت هاد لا فال ور وا هک نا
 هدیرا هناح رونل و بيست ولرد كب

 و فال كيا منا نسا

 در و یوزر نیت

 ترضع ضعب هسیا مدروک ردقنرهن
 مدق تبا

 زاهد ی تیا انا
 هدنرزوا كأرو هن

 هللا ترضح كرایرغوط ردسي د اب

 ناطلس هلا تګ رول وا هرهد شبحدبعرب

 ناشیر هواک رب یتکلم اردا نک ایه

 ها رهد هم العاب لب هن رابدا هنلاسفا

 نارود رج نەدا رود هدهراد رب

 رخا رولوا راستفرک هلظ ر هن لاظ

 نار و یسهناخ كناقس وا رول وا هلا

 اذک



 ندامه لظ راموا تلود مک کا رود

 زمود نیسهرطق رب هنعاب كن ال وا تی

 نداعس هسعان 3-۳ ورد هس رب نارا

 رنلوا صفا نعهکح یلاک بابرا
 ندابض شاشخ هدد رولوا هدر

 ررقم هدشاع و درد ر هل_ةام ره

 ندالفع هورک. یمراو شاش تحار

 د رس ار و ا را
 ندالصف ندا یدک هلفاق كرم

 اشاع هلرخ یداتتسا تعنص لق

 ندارح ونوج كسا فراعرک | همروامد

 گرگ هل وع كحوک و یلاعم لاردا

 E ردفوا وزار و ارز کج لق

 هدرز و مس ای را و و A دل رهد

 ار خا یک را فا

 هدنرق و شو هدرا و لیل ۵

 ناهلس 2 روند هرزوا اوه یدتا رس

 هدنر یدعت رسا رالي كننطبس لوا
 كناهح هل وا كسا 9 3 قلوا رج

 7 5 قاد هدنف ود

۳1 



 -- ۸ دات

 ردیا رام رات هللا یفانمر یوقرب
 تونل لاش را هلا زات وزع ىع ر

 ردا 2 هک م عب راک ماحا

 تفرعم ج ک بول یدوجورپ 0

 رشا را ع نک نر ا
 اص بول وا ز رک فزربعم دوا فراع

 ردا راسعا ندهراح تائداح و

 ءاشیام فو تنها فرصت قح هک

eردنا راو هسبّرسا رداقو  

 لوقعلا هعنصق رحم نم  ناصس

 ل وحلا رڪ!  هتردش نم ناب

 ندانف نوخ رب ٌهعج نکا هرطق ر

 ندالب نارا ید رب نمهلآ نشاب
 هناهج هک رکا كسرد موا هدوشآ

 نداسف كنس نمهلئروف نشود هنادیم

 اطر نواف ارم قوا مدق تبا

 نداجرو فوخ "راد بولوا هتسراو
 اف 2 نار هل تک نوسروط
 ندا رج زور یک هسا راو كف وخ

 هدرشپ عبط افو یو رارا هک رک ره



E نت 

 بیصت ین لقع ردا نداشع یک

 ےئل دف رولوا تبعص مز لوبقم

 بیصم حال رولوا ملاع عبط روفنم
 يلب عانس الاهح رج یدا کک

RESدا اف  

 رول وا رب لب ناصه یشیعم كلا 9

 بیز ورف بسک ردبا یروما كلاظرب
 دوس دعدصق رب نم نا

 لوح | زا هن رده نم نام

 ردا را ییلو یاش حابص ریا
 ردا رام یازخ و اتش ربف بص

 رر و نایب هنا وما ردبا ی تایح عز

 ردبا واک یعسج و مدآ یراسع را

 یرده رو ردا یرات هلیلخ نم

 رها رب كرم ی هغ سرا

 بوزسوک نیربش هنعنج ییسح “لل
 ردا راز و نونح هللا قشعد رد یداهرف

 روضح یب یلف رد هلع ر هحرلمد

 ردا رارف یی یلد هالما ر هجرالب

 رقب نوعا راکم“ صدرحر یکطعر

 اک



 کْ RES راک زور ماکحا هوش یادوم ۳

 . رارقب هرزوا نایرجر سذجو عونره

 رک هتسا داعش و ناف الص ادنم

 رایتخا هدکقک هدولک غیرد ردقوب

 ردها" رد بع عنص هاک راک و

 ردها نل E ز شهن ره

 اغا اض

 بیل دنع رع رک هلنافف راوک رالک

 راوخ و لاج رکناوت یس هشال دننام

 بنکشالآ لایسغو ثراو لا سکرک

 کیا رايا رهس ةحاوخ هزات نیلاب

 بيض رب جا روتای هرزوا تلذم لاخ

 زر مک بارا چی شورف ورا
 بهل "هداتفا رپ هتسکش *هناورپ

 بلهداشک هلالو سکر اوچ لصب و مو

 سیسح قجلافصو نع زاو مسی

 بیسح لقاع ناوهو لذ نیشن ناک

 باير لمج ردیا ندنامج تلود هک



 ناف و بشم

Eدو ك دحرک ردهدهل وا رهاظ  

 دبلاک هلتنیفح مشچ هسلقاب ردر
 ددع هددادعت هرم 4 نوزف هسل وا

 دحا نعم لج هتل هدددعر ره

 ردها” رد ی عنص هک راک و

e N 

1 

 قاف هکو بح یپکو ےس هاکو كنج هک
 قاشاو عج یهک فالتخا و قرف هک

 قاتا هلاقاو فسا نوا والا

 قاشمو هلج نوجا هزورودکی رګ رب
 ردنا غرد بحم عتص اک راک و

 وا ی تاو شه ره

1 

 ا نا کک و نیز مس

 ٩ رد نازحو اتش فیصو را لصف ۰

 ؟ ناول ناوجو ره "یراکشلد راثآ

 ؟ زدن ناکو یا شزوسو بارش قوس
 ٩ رده ارد ب عذص هاک راک و

 رو هاتف نده اتال ی شک رک



 ا

 نو زبویلبا یچ را ره لص هک نار ود

. 

 a “هلا هح شايق

 نوزف وزرا بم همزب و هذ رول وا

 نونج نمهلوا هروک هلقع هدابز ندنو

 ردها رڊ بک عنص هکراک و

 ردا نت یا

2 
 تلدعم هک زوارب جد و هدقح نارم

۳9 

 2. سال رھ

 تفتلع لاهجو روزنه رولوا روفنء

 تفرعم لها الهج "هرمز بولم

 تفص سخو راخ رهو لاک ردلامان
 ردها رد. نع منص هاکراک و

 ردهاشن ندندل تاتک

1 

 یمه زار جنم هفشک هلا عبس

 یلاع یازجا ةر رده هک ا

 ید سفن رهوج هلا لاردا

 یدا یارک ذه لاب تنا مهف
 ردها رد بت عنص هاکراک و

 ردهاشن .ندندل باتک

6 

 ۳ شه ره 3

 1 شه ره



 بیا م ےہ

 ردهناشن تمکح. ةنامابخ لام

Eردهنامز مکح "هوس هانی  

 ردها به ناهج "یساو یتسه
 ا ا ودر ول و وک

 ردها" رد تک عن هاکراک و

 رد هاد ندندسل تاتک ر شون ره

 م
 تایبح بسا ر هویسراح و شعوف

 تایی لیاتش رس وا وواو

 تاذ دحوفوکشم وترب یناهج شغوط

 تاب ی زواصت كنرو عدق رهوج

 ردها کرد تبع عنص هاک راک وب

 ردهناشن نالتدل باک ر شقن ره

1 
 جارا هلا تافانع دوجو شعا

 حازم ةهنسا ردنا لوبق یتروص ره

 جالع هنالع :ندهمزال هحرلع تلف

 حاستحا و لنت > هدمس ره

 هد ها" رد بے عن هاکر اک ون

 ردهناشن ندندل باتشک رب شقن ره

 م



 ر هشداب ردوا كنا هاش داب

 یلزا ندنکلیدنک ردهدههروس تنطلس
 داش شغل وا هرزوا اه یصاخ تلود

 داق شا وا هح تیا لود روا

 دوتا كمدع و دوح و یمالعا تاذ

 رتسهاو تلحاو تاع هسافنا لها

 فیطل رو رراقح ندنسهرآ كنالظ

 فشک لظ ردارب هدنحا كلراونا د

 را ربا روشیربا هفاص لد نطل ضف

 رک روت مک تین ندنجا كفافُش ج

 لیل

 ردنرابع راوازس قلا ایرب تنانح

 ردت رابعندصلاخ رکف ورک ذ 6 [تدابع

 ردندح و تاذ فاربعادرحندن و ضرع

  ردننج قودو قوش4 ردخزود را فوخ هن

 موم یاس

 سس سو 8 9 .bb 4 هه -



 لب ها بی

 تو )
1 

 ردکنیسح وب برای هکید
 كناشیذ بیبح كرابموش
 كناديهش ناٿ نسنفک وش

 ردا یک كر يک 7

 یراهراب ییناق نوشتن اب

 هاا رق ینوسلکو د ی

 ارح و . تنم یکیتشیواپ
 هاذموش لد نوسنوق یجاح

 یرا رب یعنوسلاق كکند

 نا ماطر یددوآ مدا

 یا را ولا س

 س

 لا

Eلح وزع قح ترضح ,نادارب  

 لزا شا ال ردددح و لنآ ےک



 اش

 نکیا هراب یاس ره كنج

 هدکعاحوق یکیدالوا كدتوط
 ! هغاص رلاقیزب لهسردیک نس

 نادنخ ملات وم یدل وا كلادهش

 نایرک مه یمرروط رانالاق عاص
 ناق لا زدهداز ندشاب هن

 !دغنادلانس نوسلیوس نایلیوس

 زرولوا لاله نوت لهسردبک نس

 زرول والاخ هدرانا ناح هکونوق

۱ 
1 

 ! نروب ههایسهد هبعک ن طو تیک
 تازوا «ین هضور كلوف رب

 تا دهم مو اب ک قیر

 نروک هلکن آه و

 :رول وا قشاع هد قح هاشاع وا

 راهظا رویلیا ملاع ر هزوک
 راو یتفاسطل كوس ندناهج هک

 ۱ جا هکنهلا یکسکوک نطو چآ

 ! اص ه هت روا هدرامبجیک ادهش



 س حک

 چ ءالواو

 و
۱ 

 هنت بودا AE یکنر كنف

 شلوا لاشم دهلک شجا یک

 شلوا لآ هن یاب هلبا فاطعنا
 هشدرک یلاقص نیس ورس

 ناور لا لوا هلا طلو

 همان ور نه وب زوک رویرک

 همالوخ یدنک ییبع روە

 همادوس یدنفوط روصت و

 ناناج چ یمرزک هلو هآ
 نفک یلناق هدنسهفرا لکد لک

 نو بیر باس« یا
 ) هح ون (

۳۲ 

 هدکغاح و ج هدکللزوک و

 نفك وا کون و یدیع ری شیوا

 . ردکتراترمهلح كنبدنفا كب لاک ولتداعس []



۳ 

 یر ام تا لا طاقت روا
 دشام هداب .حوم رب شلوا ما رطس ره

 یراو بایح تدز شلو هلرلهطقن ےک
 تروص هاب رادر هم دادم مدر و

 یراذعرف و كنربه یعسج هثثن و قوش به
 ر وصت یطاش) حور هدر مظن و مدتا

 یراکن تیدازم یسافص نوسلیا تسع

 دشنام ماح یظافلا هلزانو فیطلو فاصد

 یراو هداب یسینعم نیکنرو حجرفو رکب)
 تا ناتها هقحر اتش لا نرود
 یراکداب و نوسلاق هدناهج كعافرع

 نیکنر راکداب و یدلوا قثاف هنابهص

 یواش یک ها را ع

 تسمرس یزهد ماج ی مدنا هلرت مطن و
 یراهتشا كدیشج قبال هسرولوا مودعم

 زج هنر هن هسلوا كمالک زی ( قمان )

 یراکب ان داسح زلوا نڪ مازا
 تیا بان بارش شوت تصرف توف هاچ

 ! یراج یوج هسیا رع یناف راهب ماع
 دیشر قطصم



 تردف مسن ضبف شا هک ناتسلک ر
 یراهن هحود مه ناتسمز ته مه

 نان ضا یا: ارا بکا ترم

 یرامو باجح كنر كنشم لک شجوا
 خاش رب هک اخوا شلوا هدننفاطل "یقاس
 یوامشب .تاهص تاب: تلخ اشنا یف

 ان بارش یول ا تورم یقاس

 ؟ یراکزور هودنا تصرف هعفد یعزملوا
 مقشع مادم تسم مقْشع ماکت ی

 یرایشوه مورحم مقشع ماج روم
 یدانهناف ودم كقشع لها ردکلکوک

 یرانمش اھ هاش ادرج لتبها رد

 نوراو یرچ نارود یدتا منح رأت
 یراکماک دیشج دهع هداما مدلق

 زلروڪ هر لوا مافص نشت كب
 E IR مز
 یاب یی ناکرا هسعیح هاوه كسصرا

 یراوتسا نایب هس هنیز كخرچ
 قشع داب حوم رب مع نوخ هرطف ره

 یراب ضیف ماج رب مهنیس عاد هرز ره

 مس یوم وه مکردیم قرغ هر لوا



 یراس حور هدانیم یراح بآ هدرهوج
 شلوا عرم ناتسیرز هشوخ هک وك د

 یرادم افص بآ رسا رس ردحور مک

 حورذ یاس عو ےہ ک بع تخم شا

 یراکزور عسبط لداقح هلو یدزلع
 رک كلمات لسها نادنر یدنیوط نر

 یراس هنان شلوا ردج حور : هک مدربد

 نطاسنا ضيف روك مهسربد حور هعا بیع
 یراکفلد نادنر به ردوا ندا ایبحا

 تیکحلها هکدر روک ی وچ هنوخ مهسریدناج ر

 یزاکدزک ضف لوا رهاظ هدنجما كنر و ز 7

 نما هل ون هس وط هدرلهدرب نیکنر

 یرادم افص ےسج ردیرط رسپرس مک
 عع تشم نیز نافرع رطح یسیفاس

 یراب ضیف ینا رج ناح رهوج یمانیم
 الان دهند حرط رايا ندج ناود

 یراق و كن هناع  .ییاضن كن هناضم

 اڪ موج نوع نا - ندمرادخا
 یواد هلاژ یانین ینو هلال یابهص
 ل هاو رهام هام

 یرازرازه برطم وش لاهن قاس



 زن

 اوڪ هدافص مز اشاق بویلیاب
 یراب لاج درو تلج بات زر وخ

 میش یافص حوم ندنربش شکوط

 یراهب لک كنر شلسک وص ترج

 راپ "هدنخ هلا رحم ےہ بویلیا اب
 یراو فیطل مسج شمن روک نددنسآ

 دیشج ققر باق رج بویلیا اب
 یراذک مد هدلاع ربا هلرکج نوخ

 دشج نورد ا ی ةا نوخ رب

 یرادم افص ماح ندنلا لجا شما

 ردازس كنمورح هدیم هکراو هئشن رب

 یرازم هرس ره تماقات هبشا هک

 تارطف مزب بدتر هصلیا هک یم لوا
 یاب مع یا ته و وک
 یطاشت نوا نادنر شلا نلکش هاع

 یراجخ نوجما ناهاش شعا لث هجات
 طب هک رد هبر رب یداحا هلا حور

 یرا ناح روح یریذ نا فولأم
 ادس یندروکنا شلوا لئاس یبندلد

 ؟ یراح یندهناع شلوا لئاس یمندزوک
 هغ هدنجا راونا توقاي هدنجما سالا



 تیاب شاپ رسو میشن

 كب لاک

 چ همان یاس #

 ( ردکیدنفا كب لاک )

 یرابش لک ماج لوا تیاریس هدافص مز
 یرامو ضیف روک هدننبه هل ال رب

 ناتسلک ر هدلد ره اوک یطاشت شجچا

 یراح تا هتزوک ره ادب یسافص شعا

 توارط هوتشن را شل  ینیزح عبط

 کرازه هنلکس لک ےک بک بع شعوف
 ناوخ ناهد سکححعء شلاق هدننهارب

 یرانک هلوا توقاب ےک شمهزکب هصف لوا
 هبارش دهاتش قاب شعنود هقوش یولپ

 یراد هلعش ماح روک نزا نایم شمراص

 لالفا مز بیترت تعیبط بودبا ایوکح
 یراک هوشع دیها شمر و ههام شوغآ

 قافآ ع فلات تنش توبیلپا ا
  

 یراه تخا رب ولع هل عفس شعا



 ما هک شما ها س a منع

 مدشود هرادو رک هص ص 3#

 میعم یدا لیلف بزح رب

 ریت كب یدریلک لدب هفیترپ
 مدشل هب . هللحا هعلاح

 یدلروا من بولیریف مفیس
 رح و نانس راراب هراک هن
 تراسا تذل مد یدل

 رارکت یدردبا هنب هک برا

 ع نا ی تا

 مدآ ردشمامروک :یلثم 3

 م رع ل هسا ادا

 نهج كم یشراق دف

 مهرد ییودع ردق وا مدتا

 مد هک وکی دراو هر مدش ود

 مدو نیعم رزک یلناج هن
 موم لد نکیا رازوا توم

 .مدامد 6 یژوش و فتاه

 ردادخ هوش هدو ۱ لسک و

 رداطخ مک همروص ییرارسا

 رت و رده كعده لسکوي

 نب مدیا ریسا همرانم“د
 تداهش نت هسا د وصمم

 هدا یدو ریلف 7

 شمراو یسانتعا جد تكفح

 شاراب تالف رب هدهداید

 یدنوط ربسا رب یک لداع
 یا فا تەد لکو
 لا یدسلاق رکلسک وب

 ریز یدقو هچرک | هدعو
 ریخت یدتبمیک مدیا مضاحن
 دج هج راب هج راب یهدعسد

 رو صد هدکلیا یلامفا

 رب دف رادتفا ۴ شرو

 رددت هعشد هسرا و همدرد لون



 هدناهج مدلقم یدنشلوا

 هدمورف مدیشتا منع
 مراحم حلو هو دم
 كناب رک یدابع هدمرود

 كطاشت *هدنخ یکهدلک ره

 تعر نروس افص هدممنح

 فتاه یدردا هن هکاما

 رفعج یاطع یر لدع

 رب وب بارخ هکماعا كرت
 رەخ مدمروکح یرما رب
 رسارس یدارورس ریسلد
 رااک هدلد یدراجآ هلیسکع

 رب رر یدردا درو یفاصوا

 ردکم هلا باتع و کوک

 . ردنودو لیفسناهج هک ! لسکو
 انداخت 16. تیغ ر

 ناغع لإ هب ودع یدجآ ترجح

 مدتا ندا كنر وا

 هرن هدلا یدیشلوا ريت

 مدردا نظ هڪ رک هنادیم

 ماد یدرروط اضق هدغا

 ضرا هم اب هسلتآ هسا وا بّوط

 رجرب یعرکد هنسوفروف ناج
 تد جنو رادنقا مکیدزسوک
 یبغ یادص هن هکافح

 رد ونج

 نادنم یدنروک هب اید مد ص

 نار فیس هلاک یدرزکب

 نادنخ درو ییالب قرب ره

 نآ ره یدرئود لجا هدعشاب

 ناساره لکوک هنب یدزلوا

 ناسنا هدناهج رول و" یماب

 ناربحیاهج نوت یدشعا

 ناسا یدردیا لام هلو رب

 ردراو وف هدكنوب هک ! لکو

 ردراو قوذ یرآ كغلناسنا



— 

 داو یدک واما

 قافوجوج هدهسکیک ایور
 نی ملاط هنامز وا الا

 هد_یمار لصتم ۳ یدرد

 ی

 تموکح هع دنکی د اص وصخ

 تقیقح هل ا باوخ هزوک ردرب
 تردقهسل وا یرج هکمردن ود

 تنج یاهج تل. یاسنا
 تیاده فتاه وا هک اما

 كسریلاقردق كوب هک ! لسکوب
 كسربلاق ره ی هک هلا یعس

 یراعم تبغر مد یدلک
 مدنا تقذ فرص هلع ره

 مد یری ا یون
 روا یدل وا معس هک | ردا

 هدناهج مدعغووا یتح رب
 مالڪ ره هلوغ یدرابا

 هدنلئاسم لزا نافرع

 مدتا قلاخ تافص قیفح

 دواج یر هد یوم

 تفوا و هدن هنف هن مدل وا

 فداصم مدل وا هلکشم رب

 فلوم اک 1 مدیا نی ایوک
 فدام مدطظفاح همشقح

 فلاح مدع ود هلا لصا ر

 فقاومو دصاقم نیسعت

 اکب هن یدهرکف
 فراع هسد) وا هنن را رمسا

 فرعم

 فذاه یدردبا قوس هلا تب و

 هل وا عناق هلکر یه ! لسکو

 هل وا منام هادخ ناسحا

 رارب هات یب یدکچ ردار رب هعرف یدلوا ناخ

 روشک روما هر یداک ال هرم تابش س وه یدل وا



 بس و س

  aj stا 8 2

 ررو قوس نوت هعلح زعوم

 رر و 1 قود ه هقلاذ زلاب

 یسانش

 6 .هموطنم ب
 هناهج یباضف یدنا قوس هاب بولوا رد هلردام

 هناردنلق كس هن مدغوط هدعدالو مدا هداز ناخ

 هلال و بآ هساکد حاتم مدوجو یدا لرفسو نابع
 هنافف و هنرک ىدا تقزلات یدراجآ ناهد هدوسهرطق رب

 هه ترا هد ید اک به سیرط
 هناوتا لفط یهدنشوف رسا نکا هدرحزآ

 هناک» قلاخ هللا لاحو یروهظ "یواست هدنرطف

 هایاهج هلا تج كی نکرروط بورسوک هدلافطا
 هار تاه وش هدعفوک ماد یدراو هلببس هن ملی

 رداکد ی و هک! لسکو

 ردلکد ره شدلک و

 تداع هتشبهد كعرو یدلوا توق هفیعض ند یداک

 تماق یغوطه اع یدل غوط یدک یتفو همن روس هدرارب

 تبون یدلک هقوذ ههصلکا یقاضلاصكب كثب یدل واوحم

 92 یا یرا هاا نه یفرشآ - راهباد کا

 تب ده EARS ی 6 ۱۳۳.۳ او



 مد ره نسروُیلاح مدح الد

 مدا قحا هد دهر وص یعفن

 باوج هلو رب ک١ یدرب و لح

 باسح لضف یدب راک ندیا یاک

 غوبشاب ردقو هسنج اعقاو
 عوط تبحاص زکیرب لس رون

 لد هتارادو هاش كلل

 لح ے_ےھ 2 کا ردکلد ر وک

 یعاکب رلازوک هےسزاغ و مه

 یغایا رادرم هج نسردیا سوپ
 یرا كنبذط و صفر لوا نوک 5

 ی رس درد رول وا ثعاب هب هلج

 رد تدح یر هدرب مرج

 ردبا " تید ےس ناف كکيدما

 رنامرف بولوا هو سعل هک

 سمانرس . روس وا لدکی نه هفرف

 زردا یاح نرزوا راهزاو رو

 زردبک رشیا هرم زمعسو
 لسع و معش زراپی هدناوق رب
 لع نسح ییا و ردزعود



 عاج رلنایشاط ناح کا میکر دهش هل وا

 جا رریدلوا ی زا مر ی

 ) ىسدروابشوقەرق (

 وش شع یدآ قترا كشف کوا a د وح

 هلو ن م هیلیت سا ا تا

 ) ه2 راق ۱

 یربح زل وا هسک ره رولند علاط کا

 یربغ نداضر هراحقو هلا حوا ندنا

 یمانش

 4 یسباکح كکیس یرویس هلا یرا ب
 كکیس یرویس نسیرالاب رب یدروک

 لریلیا رخ اا هلو یدد

 سیف سف نيل رب یراو
 سائر فوخ یو هدازا هلواکڪ

 مرهریک . هیارسو رصق ر هت

 مردن . لیفت یرارپاد حر

 نالححو درخ مد تسم مرول وا

 نانڪ هم یهکو ناصقر ہاک



 < یس اکح هغ راق هلا یس روا شوقهرق
 ( ردشغا هلق هرزوا ماوع ناسل مارتنالاب )

 هدهووبنوک رب یموروابشوقهرق رب یدبا جآ
 هدهووا یدرارآ م نوچحنآ لوسقو یسانا

 یدشودندجاغا نکرد هوو یدقیح هروب ر

 یدشوا رلقجوح ولیوک كفجورواب هنشاب

 نم یک رب قحتوبوا یدلوا بولیتوط
 هنحا كانکید هدغاب رایدوق هلسقف رب

 هرزوا ینادف ةنش و بولک هغراق ر یدنوف

 هرزوا ياسو تدا هشع یدلاح دغاخ

 اغآ لبلب ناما دک افض وروان لوا یدد
 کب هلا هفدص ندک کید سا ملاح

 ( هغراق )

 a وط قلا یم دک نوجا حات وط ح وروا راو

 مهو مکعهرو درکچ هرزوا نادف قیچ

 ) یسورواب شوق (

 نداروب ےک لا دوکوا رب ندابابقآ روص یراب

 ندارو, اط یاد مه رورو
 روک یکلج وکی دد یدکتولازوسولص وا هغ راق

 روکیزوکح ےک كهشداب ر هننروف ردیل وف



 هدنآ قوچ افصو قوذ یک همای بوو وا
 هدنآ قو افج یربغ ندهع ع بوجا وص

 دم تفایسل یا هد تند مک ام ههآ

 هقشع اما كهعفود كقاب هرک رب هله

 یدقاب هنآ ا كشا هح شالقا

 یدقاكب یبوص یزغآلرهزس نسکع یزوب

 ( كشا)
 شاب ر زا و رلد مه دهرو ڪک اعقا و

 ( یکلت )

 راچ یدشاط ردنا داف هد لک هارو

 راج یدشاس تودیشنانسادص سکع ند و وق

 ( یکلت )
 توعد رازویدا یدعت یزس یزکدروک

 تمدخ رب اک یهو بح هدنفایض وب
 یغاشا رس رکنا كت زککو نوسلاق هدنو
 یغاشوا هلواط هغلوا مرولک ندزکهقرآ

 و ندنک هرر کو یا كشا

 تیک



 ادب زا میشن

 ( یکلت ])
 مالسرآ عب آ هروضح یمزملوا مسک

 مارو ره یک ممه Ca زا

 رک و ی باس تا نوا زا ماد
 يدق كرام هدرارب یغعیدصاب رب لک

 هکسمالعایغ ور وق ولوقوف شوخ لوا رزکب
 هکسف مدنفا هسزامروا هعرو مراقوق

 رزوڪک وکم وا اعا یتنافع رلیا

 رزوس افق و نوزوم هشزغآ روشیقا
 نکیا رد یدرک ۲ ندنطاشن طارفا كشا

 نکیدهزات دوخابیدروک ی غ وبق زو راقهکناص

 ( یکلت )
 اوه لانحرف وب یدتک یدلشیا همناج
 افص هتشب ر ةن اما زکه سنا توکس زس

 زی ورن یر بودا لک کوج

 ردک و نزح هنیلکد رولک هکلب راچ

 یدتا قوذ كرهکود رللید هه هلبو یکلت
 یدنا قوس دهنشاب كنووق رب یکشا

 ( یکلت )
 ردرا و ثالع هللا روخآ لزوک رب هدارو

 نوا را ط كب یسوبف زلربک هلکو م هلی



 نه ریس

 روهشم ان فوسلیف رب . همای
 روغانف یدردا معز ینیدنک

 جاورا حسان یداقتغا
 مایا حق یدانقفا

 ناویح نکیدیتغوریوق ےک یدید

 ناسنا تروص هئبلا رولو

 یزوک وا لوارونحم* رب بویلکد
 یزوسو یکتوا یدعیط هنا

 ناعا هبهذم و ےگ ل

 ناهر و هلو نکرولوا نس
 یمانش

 ےس

 چ یسهاکح کل هلا تاشا

 را یاب رب هلو ندنجما كغاب رب یدقیچ
 راکت یور یدیشغاک وب 4 هدلب نوا لعن

 یدلکهح روک یکلتر هننرف چآ نکرد

 یدلد نیرغاب یترسح موزوا هزات رب هلو
 زار هک دشاش و نت یهتفج ین وا

 زای و زان نوت یدقلاق ندهرآ نکل هرکص



 كنل وق یعرفش ه درنعه ماع ردوا 0

 رب یسیھانتماا م رک اهاخ افا

 ٭ یملا ¥
 لجوزع قح ترضح نداراب یتاساک

 لزا ضادیف ًادبم ردیدحو كنآ ےک
 یل زب ۸ هشداب رد وا كناه اشداب

 لزا ندنکلیدنک ردهدهمروستنطلس

 داین شم وا هرزوا اش یصاخ تلود ۰
 داقنم شلوا هننکح كنا هكتل ود هوا
 ردیبحاص كءدع ودوج و یسالعا تاذ

 ردنیفاو تاو تاج اا لقا

 فیطل رون رراقیچ ندنسهرآ كتالظ
 فشک لظ رداراب هدنګا راونا جد

 ربا رايا رود را هفاص لد نطل ضيف

 رک روت £ دن ندنجحما كفافش مسج

 ا



 یرظنیداع كنفولخحم ینتاذ نمهروک

 یرصبتربصپ هک اما یتیرو ر دبا سح

 مزال تداهش هععلاقع هنناذ تدحو

 مزالتدابع و تاحانم هلک وکو ناح

 مرید قعاط هننابآ هلا قوش "همش

 مرید ق ماهل یربغ همقلاخ راو هلک ۲

 رلغا دیپل آ فوخ یمحا ۍمانش یا

 راغاناق مزوک باقر وک هچرک متر وص
 هبلغ تعادن هدلک وک هعایصع ردا

 هبلطموفعهلبا سأب هلو زوب هلی

 ردرشلعفهدو نوسل وار هب وتم دد هل

 ردر د تاق یکیاندمهنک مرذع مت

 ممسیورهیمردلوک هی تج ررون
 مهنک یکوس هدب دن رفعه كنرکت

 لکد یللاش هلاع یمرک هاهن ی
 لکدیلخاد هلاع یلوقهدلاع هسقو

 یناسحا لکد یعلاغ هنرهق كن اب



 < تاجانم ڇپ

 یهشدا كنلاع تمظع یلاعت قح

 نهج قو رام امال

E SEنیز تا تی  

 لزب م و د ودهب

 یدایش تلکوک هلرب ردیتکح وا

 یداحا كن ردقد هلج شو ولوط

 تل لج رالف سیدقت ناو ترع
 كالهدنلالج شیب ردنا هد” رولکا

 تکرح زدنوک هک رابارب هرز وا هج ویرما

 تکریو ضيف مسوم رونلهزات روشیکد

 شنو لآ رديس هعل كنتجر وت ر

 شتانهج هسلآ رولآ ندنعمخ بات

 رازدلس ردیسهولع تبيه ررش

 رزدلاب ییسهبف لوک یسهلع رانا

 ردق ربدقت رايس یھک تبا یک

 ربنم ناهرب یرره هنغلراو كن رکت

 هلا مع “رک تحاح هن هيب نغلرا و
 هلي هرذر یکیدتا قلخ هانا ری



 یس معوا متین زا لفط
 رال هد هسک لکذ رانوک رايا

 ینب كقارف ىدليا مالت

 ! رالیدیلتاط وا ندرطاخ یمراقیچ
۳۲ 

 كبت هک وا نکیا نم هلسیق

 كند لزا ردهدلاح ه ید

 تند ے_ےنع هد دگدک ۱

 ! راک ن وسل وا لكلام ھاو سناب

۳ 

 نيم” مج بولکح را زیغت
 هنیبج ورا هایس یعدلک ود

 هيز یعدلیاب راجاص همریص

 تار میدالفوف ىع دلغاط 2
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 یعدلو نیرب یمهنیک كکلف

 یعدلوص یور كنر كغان لک

 یعدلوا قاربوط یدروج اب"

 را قوماپ وا غیداشق وا بوبوا
 اشا فک اع



E 

 لحا ندنهاکن غی همدع یدرآ ناس

 مدع یادی هسعاب رک | هدنعنح ربت !

  ۲ہرا یافو ورهم یتتبسن شمالک
 مدع یایوح یهرایم؛ لد ردلوا ندا ۱

 ) هج اهم یدلیا روص حرط (افک اع
 ال مدع یاریپ هسدنهرب یک مهماخ یراو

1 

 دوجو تابا یدعا هللا قلفو نافراع

 « مدع یاشنا مدلبا ها قلراو هسا نب

 «نکل مدشلاج یلیخ هكا راو یغو

 ۰ مدع « یالولوول » به ملطو یس یدل وا

 یسه قطن هلد ناهد هکنوح یرمعیص

 ۰ مدع یایوک ید زم هماخ مدلبا

 * یدلک ندانف فاق هلق هدیصق و

 ! مدع یاقنع ةر روشقاب یا هسلوا

 " دوجو یوج اق هلع "یتسن ی

 ! مدع یازفا بلط هللا سه یبک

 9 می وک هشنهاش هر كاخ وع

 ! مدع یاربت هو دوجو یالوت هن

 ساب فک ا



 بس ١| س

 ! مدع یادرف لد ندمرهلا رول وا نوخ

 ! رونایط یمناج اک وباب ؛ رولک یقثاط اکو
 ۱ مدع یازجا هدینسه هدیا دادما رکع

 ! مد یسیع ره كلک ین یا نرفآ

 ! مدع یایحا هلا زاحما همت دليا

 "بوی كيل با ؛نزوسنامن هضفن “هلع
 ! مدع یارآ بش معش منت اد ندملوا

 ؟ رطاخ یارب یمزل وا ل هسلیوس لزغرب

 ! مدع یافقم مظذ هسا تلق ردقهب

 ! مدع یازجا ةت كنکش ربنع لاخ
 ! مدع یاش هقطان كرا رک“ هکن

 .یسه فورح هلکناسل فرط " رولو ناح

 ! مدع یادیوس هلکءهزج كوان « رول وا كاج

 «رهوج كنیکم لعل ههدنخ ضرع

 ! مدع یاتکی ةطقن كف هفرح رهوج

 مکشا تارطق نک رولیکود هسروک یس
 ! مدع یاب "لا رولوا هلکرغ فوخ

 "الف قاط رول هسروق یتسوربا سوق
 ۱ مدع یاح ررتد هشنآ ییناک زم ربت



 ! مدع یایح لاخ رول وا مکلک ةطقن

 رک | هلعسأای شبات رولیسکوص یرهوج

 ۱ مدع یاا رھ هسا وا شود همدم مس

 یک یساعس نیع جد یعسا رولوا غو

 ! مدع یایلوخ لخاد رکا هسلوا لما

 زیکیا قدسلارا هک كب ردق وا مدوج و ین

 ! مدع یامسم هکلب رونلو مے ولو نب

 لیطعت عبط روآ نوکس هحرج مريح

 ندممرک هکت سکع هک هلیوا مهلاو
 ۱ مدع یابرد دنیا رولا تربح كنر

 ؛ رول وا حتا رظذ هسل وا هک هلی وا مسجو

 قاکبس یوهآ ندرکم ر ریت
 ۰ مدع

 ؛ ردمدنما تروص ےک هس رمل وا عساي

 ۱ مدع یال وبه وع كلف یاروام

 " دوح و رک هلا مد وخ ةیرک رونالو

 ! مدع یارعص *ربس هلبا مهآ رراراص

 مک مروجر هلبا یتسه "یکنتلد هلیوا



 هک

 ! مدع یاح نهگ كرت یدا رايا ےک هنس و

 هتک هساقب یراب كلف هلو هسمروط

 ! مدع یالاب هح یر دسلوا نامزرب

 دسخو ردلوا هدهناخم و قلخ ندوآ

 ! مدع یاش هلنتیذا لکشم هسلوا
 همدع ملام بودیک یدردا تحار یسیغوط

 مدع یان حاس كن هسلک هرب

 ماع نوسی هرب نب حلوا دارمرب
 ! مدع یاب رثا نوساوا یهعو رھم مج

 یرع یابق بیج مدا رلیا كاج كاچ
 .مدع یافت هدزارط لید هسوا

 دمهدزغ لد هکمدوح و رازرب وا ی

 ! مدع یار تشح و رون روک نطوم سنا

 ا وک هدعرظن رداه چ قفس

 ! مدع یادلی بش هایسرح هجوم
 هدوسآ هل وا ےک مغ راع وا نب

 :مدع یاقنع ریه کب هسلوا باوخ هماح
 کن هلن هک هدنتسه وا ی مارطد

 ! مدع یاحه# ٌهناخ ؛رولوا روم تس

 ۱ اب وک هدانف ی مگ راع هل وا

 ! مدع یان یب ندلا ضاقنا یدیاب



 هتسس @ س

 شابهشاب به رواک یداریاو فرصم مروناص
 ۱ مدع یارمط هروک هدوحو یارس یدلوا

 دناعو رع یدلوا ےلص هلا دراو دز "
 ؟ مدع یاغوغو هن ىلصا كلام .هسیغوب

 ؛ ردیبک یورع هلبادیز جد یسالیلو سیق
 . مدع یاعا یجدل وا رول وا مهسل وا كجەد

 منب هجحلتع كتروص یکیا وہ ایوک قرف
 ۰ مدع یاضغب یر ؛ ردانف بح یسیر

 تان یزو ی بک اا نک
 «مدع یاعا هنلها دوح و هدول یک راو

 مک دکراو هکیذنمربد کس یدنفا مش

 ۱ مدع یاوأم "هردس هدهلوا كغلرا و

 « بود تمهات هک هلکرا و اک | نس تبا تمدخ

 ! مدع یانعم فراع یس هدل وا نوسایا

 هدد وات لد 6 نوڪ ا قلاید رج

 ! مدع یایاطع قزر لصحام نکيا راو
 ؛ ردیهل را و كنس ودنک الب راب هسک ره

 ۰ مدع یابارب هدازآ ندمالا و م

 لوا عوراو هسیاراو تلقع یکراو بودا فرص
 ! مدع یانغ هلا رک ا كسرسا تحار

 هادلک ندکحوک ه یتسه هکتنح وز



 ته
 

 ! مدع یایرد ششوج انف حوم فرغ
 : رغوط زمروط هکیدیلاوم رهد ردام
 ۰ مدع یاباب ا ردن وا كعا زانک رد

 رهد ٌةیاد رراقبح ندشاب یتیدالوا كخرج

 مدع یالال یا قیص قیص هیرت هسا

 زلعب اما رولک ندقوب یتعسق كسکره

 ۰ مدع یاولس ةا نه هلاع راو یرب

 َ ی یدل وا قو هدمدآ تاغذ ید

 ۰ مدع یانا دمدآ ید همان د را و یهجو

 ناکمو نوک مه ترابع نددغاک یکیا
 ۱ مدع یانفا یر ودوجو یاها یر

 ندلاع ردبا نيعت باحا بلس

 ۰ مدع یایاضق ةبلا ریو هنر
 لوا الم هسلیا و ینناکما مم

 مدع یال ردنرخا هددسعا نن هسخو

 ! یا ربرقت وید « ندمدع متک » قاب هش
 ! مدع یافخ نعم ردن هک اما زاب

 رول ه ناکدو نوک اد لوا نیس
 ۱ مدع یالع» كل ردن یشع نیم

 مد ندتنیه "یوعد رروا دهاز هرب قو

 ! مدع یارک هپ نکیشتوط نسهش



 و مدع هدیصق

 ! مدع یابهیص هشیدنا همدآ رر و ناح

 ! مدع یانیم رهوج ب یمناح رهوج
 همدع دوح و هگدقا هلا ناعما مثج

 مدع یارعص همدآ رون روک تذج نعص

 ؟ كا هيبشت هتنج اور ه ؛ مدنا طلغ
 ! مدع یاواق شفا تل ردوو

 ۱ نوک انوک من اوا هدهدنآ مل هتوط

 ؟ مدع یالعا ردیل وانت حاتح هوا

 ؛ ردق هرذ كن | ندنعض و یدمنحا

 ۰مدع یاباب یلاع نامز هو یدلسب

 قوب ردقو هسیغوب قحا ردهدنا هسیا را و
 ! مدع یانم هلا رکا نستسا تجار
 دا مب و لا جر هن ؛هصغو مع هن

 مدع یایوج هللا ناج ناهج نایاش هسل وا

 ؟هدنو تبارغ یقو * رولوا راو هگدید قو
 ! مدع یا لح نرو یھ مات

 ؛ ینانوک ردنا به مطالت هرکر ب هستیا



 دص وص و داما

 ندنناکرا بدانو زرط هدیمسق مظن أ ممهع ومحم

 با مارک تاوذ ناب روک یرامسا ہد بق رات تولوا

 ۰ ردعح هلو رصحنم هثن دان تنم رور صغ:

 كعا هعلاطم ىنرالا سفنا هدكنارعش نيمدقتم

 اا كو اا ا

 « رونلوا هبصوت یسهلمج لحم

 بيسر یطضم



 همت یوهوس

 ر ہصقو تهرف یحاص هناختتکو هعطم

 ..سچسسن

 ردششوا عبط هلیئصحر تنسهلیا> تراظن یفراعم

 لوماتسا "

 ۲ ۵ وصون هدنسهداج یلاع باب س یعهعبطم ( رابصقو تبەرق )

۱۳۰۳ 



۱ 
 ا هک رد ی ییهیضام فرا عم ك تما وا

 ۰ ردهدنسهباس ییاصبا هلاک هلم

 ار کک یالاک رادتعف هلا هک رایلناشح رب
 ۱ ردزمغلقفل و هدتسلم "هرثادرب هلرابرع زغاهایم

 N هدننن دم عش رب هل راب رع هک ر ایلن اق زب
 ۰رب داتا هطقن ویدصاقمزک رم یلامآروح كمالسا هک رایلناقع زر

 هلفراوح ناش هجردو یسلاعم قباوس هجز هتشا

Eeهنح رد هدنلو یرخافم یک دن تك رع نال وا قاغآ  

 زدزآ هم هبلشارغوآ

 دهع نالوا تواس رود یصع کردم هب هلئحالم و

 هدنتح یسلاعمداب كمالسا زیعلدنل و فا هلداستا هدیرادجات

 هزحأع رب یک مب هک رددصقم و ۰ مدیا هدکشا وز رآ یتمزاب ی

 کرافت م هلا نالا ناشف هد و یتراحتفالا هام هل

 یدنفا ناحرون ندمارک یابطا "هلجا نالوا یرایرهش بانج

 ید دف قرا ا چ ا واو و كراج
 ۰ یدریو تراسج ه هجرت یهلاسر

 چ ا قرهلوا ا یل عاتب و یلاح قلتاسنا

 یتیج ترفو كشيراقو یعوضوم تيولع كرنا ییایاطخ
 ۰ مهدنسیوف دما ردا طاقسا ندرا رظت

 ( یاخ نیسح )
 یه مع لئ رثن

um چو 



 بس ۳۳ تب

 "هلعشم هتنناسنا ناهح یشنوک نیغزق وا كناتسبع هکنوچ
 ناد انوکو دک راک کج ةو ودر یتسشاوا تیام
 یناشفشتآ یراعص نالوا ارس هنقالطا داسف "هو وا لزا
 هک دبا هدکلنا دوجو دهم هموق نالوا رومأم هلاع حالصا

 هن رللابقتسا رام نکیا تشحو نادرون افیف اهد یناسل ؛لرابرع

 ۰ یدیشلوا لصا و هلاک هرم هرزوا قلوا تراشب مدعم

 هفص هدموقرب نایاشی هدنرارعح تیود هدنرللاع تشح و
 هناشذرب یک ناسل لاک نالوا دوهشمهلس هدرنل وا تدندم نانشن

 تمدخرب لوس هدراکزور ةناحرلفنا یرلنو كسغ ۳

 ۱ دف یدردا تل الد هنغدل وا هدقل مضاح

 ۰ یدلیا تابثا یتغلیغوط كنظو هبقاعتم تاعوقو
 هریئدرب یرغ وط هنطسا وا یرمصع یادت كدالبم هک هل وش

 ید ټی وس هدننآ راما تامر هدناعل وو یک ارب تاتا

 ناروف ریکیاهتلا نیزسک | كن ان داوم ناتوان روا اعنا
 تم ناه هوا نوش نادا یش ن اان نیک نوا
 ۰ یدقارب هدنګا یرلکشعس تفرعم قافآ ا

 یلوطانا هنرلارعص اب زفا هن راد ووا قایق هرکص مصعمراب
 هنرایداو ایایسا هنراغاط زاغ هنرللوج مروق هرو هن راګا

 ۰ یدبا هدجاص تلادع یایض مالسا رون هکلاع ٌةفاک ردق

 یتاسقرت عیادب نالوا بیرف درخ یکنوکوب كلاع هتشا
 ءارهاش ندفقوت لاح ینیدلو یهقبتع تبئدم كنهللج تلع وا

 یتالاک رثأم نالوا ابرظن هدزمرصع كناهجو یلاخدا 4 قرت



 تب ۳۸۲ تب

  ه هیدم تایفر بودا رون یرشپرکف و قجهراتروق ندنواخر

 ۱ ۰ یدیشعارب دادعتسارب كجهرب و یتسیعیبط ریس
 . هدقفل و هدراضتحا رس رشد رکف هدرصع و یصاح

 ۳ مدصب لحا هکایوک ضرا نالوا تایخر هلی سناو
 3 ۰ یدا ا

 ۱ ههنادص تادیأت نوجا كمر و تيان هتف ةماکنهو

 3 ۰ یدبا مزال یرومظ كموقرب رهظم
  تانوکت و نم هراتروف ندنوکی مو یتدناسنا ابح یکل

 ۱ تلم كم رتک هتسعسط ی دهسدع تاموقوو هب رکف

 1 1 یکتا روهظ ندهرب

 [ماوقا نایوق هنيه تیمولط ةع ڌم یتتهافس كالاراد امور
 . مداخ هسیا ندهیبونج معلاقا هدکمالتاکب تمدخرب هلیو ند هیلاعت

 « یدا هدقماف وا دما یروهظ كتامر قجهل وا تانسحم

  تارضم عیسوت تارشح ماظعا رک تنم راحت تالاسع توا

ِ 
3 

3 
1 

۱ ۱ 
 1 ردندنس هع بط مزا ول تابلب ےھت ۰

 همس اھردژا ینالب حاسع ین هلکترک هک كنهراح كلام

 ۳1 ردندنس هيض را صباصخ كعا اوو نوعاط اجو

 ۳ ندررللاعم دل اینا نال وا هدزوزب هدا رب یاش و ودن

 . ملقاوب رکم اما ۰۰۰ ردبا باما یرالوا تلصخ ا

 و جد هب هب رشد تاک اردا لفا بم هلا تاردقم

 ۱ اريل ناو شم



 سس ۸۱ تی

 ادب یدننا نال فوم

 لوایح یا ها و

BSسو  
 ریا یا هک ولع

 یک دایرف ناتیج ندرللکو ک موصعم هلا عاش " رکف هداروب

 فر یکی مرکا ۰ رول وا هس ود هتیهولا دزن هدبا هدیا ا
 (یازس) ۰ زردباكربت هنما تایدا

 ناراو یملروطاربعا قرش هک یدبا هدیدزابم سصع ی ذب

 ۹ شکوج یک ترف یر ناهح هلیما لود

 یاسا ملام یناعصاسحم شکعثک كدادبتسا مظع لکیه یکیا
 وار یا ا نوامیض لب راو هدم اق دن ربرپ

 ۰ یدیا هدکمربوچ هراز هبارخ
 هدکعا ماود یرزدرصع جاقر كنمز یور هلبسو

 فعض هتبصع كنهدوح وم ما وفا یسهیسایس نایت نانلوب

 نالوا یراط ؛هرشب کف یی و شمزو ییراقالخا نشمربتک

 ییهیدم تایر یلنیقشاش ندا السا هرللتعو قلنوعروط
 رشب "یعاسه لوصحت تالهنس هجراکب و شعوف ىلا ندنلو

 وح هدنسهرا یموع حرمو حرهو هد هيف تاپسنکم نالوا
 . یدشک هنسدار هلوا

 یرتوطس قباوس كل ود بهم یاس ییاو هک وبلاح ۱

 قجهلوا جورخ زارفندرک هدهعوبت للمهن یتشهد هرطاخ



 خب نر نو

 ۲ نایاب نوا ع ویانا تا ۴ هراس
  ریلیهلد هيوا ۰ ردامم یذخأم « یعجرم هلي هدنراورتات

 رلعولط " یتئزح رابورغ هب رارعش لرعاش یولع و هک
 یتیدل وا روبحم هغملاق هدنسمز ۰ روت و از ایم ؛ سەن

 یرغوط هنسایض كشنوک یتیرللوق شلوا ددق هدرشح نامز

 هلا راذکو زوس یک اتوم ر ندا مايو ندرانم هدب و رب دلاق

 یهقللعم داعبا ؛ ردلکد نه لار 3 ۰ ردنا التعا هام

 - رارعش اهد یتیدل وا ثالام كکی دماح " یک یعیدلوا لباق دید

 یرلنو ۰ریلیروک هلبا اک دوترب ییدنا زاربا قرهلوا ینآ هدن
 مرکآ ۰ مدیعا بئاغ یزمشح ددص قرهقار 4 هلاقمرر هج هعشب
 یکیدلسک كلراسس راش روک هدف رطره یسهنا عاش تعنبط كلکی

 ندضوط هللا نزحرب یولع هد لا تنوکسو نوکس هدناهزرب

 هن یرارعش ؛ رزکب هتسایض كنآ ندا رون جور هبیرغوط
 هدرارب یغیدنق وط «ادوسر هدرابلق یکیدربک یک یمایض كاوا

 هدتعیبط مسر ور وصت عاش یولعو ۰ رردنایوا دایرفر

 رظل هدهحم رد شمالروک یلثم هد عاشر مچ رلکنر یعیدنالل وق

 لرهیلیوس یتتدا جور " ریوس قرهاشقوا هبلق : ردابر
 وش كن هعروطنم یلناونع « همغن » حردنم هدهمزمز ۰ زاغ

 2 م هفاب هنن رشت

 راغا ةن رونلوا هس

 هل ی < اک



— ۳۷4 — 

 یراس ود راث [ لاوج روت مارجا

 لایت ی ناک هک یکتا یوم
 رونم بش لوا ١ هوا یدیلوا دم

 ادرف یدک ج للام یدیمنود
 ارب یکناه یرلوا انثتسم یرابک كیدماح هلکب لا داتسا

 هنسیدنک قرهجاص رلکعج «رلکنر “ رارو هلو هکردعاش
 هتک رر ندا دارو رک ا ی لور یوا

 و توق هنسه اعاش تعط كکیلاک داتسا هد رلیدنا هدعاسم

 مرک | هسا ردا رییس تولع صع 5 دما «تردو

 لا تکی لو ارز ؛زرد تماحورو تا هددنک كکب

 تایئدعم نارتشف ندناقلوورب یرازوس نالوایلوصحم كننرکف
 رهلج «رلهلک ؛راظفل هدنلا كکبلاک ۰ ردک انشت او نتتم یک
 یکیکیدتسا هکر د یک تایدام یهدنسهناداتسا دب كناباب وتاتسارپ

 رظننامز وا ؛راقوص هلکش یکیدتسا "رناللوق یکی کیدتسا ؛رزا

 ؛ریلک هدوج و تیولع لاشرب زلویوط هلتقاب هدنکوا قایتشا
 و ۰ زقار ربناصقن رب “فرط یلنارقرپ هدنسهناعاش راکفا

 یرلادتا حور یکیدنا باطخ هلتشهد هدنرارا لرعاش یلاع

 لردیابئاغ ینتراسج هدهرکص ینتوق هدنسهوطخ كليا "رویا

 نوجما یرارعش كداتسا هکردهلتهج وا ۰ رالشاب هکمکج یربک
 هزوس یکیارب وش زمگ؛دلیوس هلددص قوس ۰ ردقتح تیرفظم"
 اعتاد یس هلا عاش راکفا ٹلکب دماح : لهداهوالع اهد هلک چاقرب

 یرالیلد هلی هدنحابم یدام لا « زیازآ كب هنیمز " رشال وط هدام



 هی ۲۷ت

 مهراب رکج كتسيمزکلاب هلو
 كت هد نا لا یفو ندنصتا

 یدصوص ندهن كەقطائ لبلى

 كنهد يع دآ یعدل وص

 تلخ ره د یلق ردا نوخ

 كنس ره دان یمشح ردالغا

 هلرلکلم مرازوک رویروک
 اس یک ی

 نک اس نکاسوا ینادحو ةعماس نکروقوا یهموطنمو

 روش یسل وا تنم كر هک (روسدیشیا یتسادص كبلق نابالغا

 ۰ رويدا لصاح كنها رب لزوک هل وګا ح ور یکلعببط

 یدص وص نده لهقطان لبلب
 كنهد ه۶ هآ یھ دل وص

 تالاسخ نالوا شخ هطبغ هقرش ناتسرام تکی مرک |

 هد ولع رددت یز بدا هعید و شمشت هدنګا یسهنارعاش

 هدنکنرلک یراقاد ود كنسه نامه لرلتحوح ٠ رولا زحاع

 نیمّزت ؛رلسیا یمالک ا یشره ؛راراروص "یشره “رد
 ناد ص لرل نوح آ نیدلآ و قش تنها ر نال رک هد رز
 ضد ندنو یتتافو كنرب ندرلقجوح وا 5 ردلکد فطل اهد

 «شلواقفومیرعاش كرت یکناههریوصت لمکم اهدندنو “رۇم

 ناولا قغ راوا راوا قرغ فارطا
 الت رپ حاورا فاك ی حابشا



 ی اه دا تیپ OL ی

 — ۳۷۷ تس
 ناشوح وا هدارو هداروش یثام ؟رلوصناقا هدرب هدهت وا ؛یام

 ۰ ینام هلی راشروق
 قوج رب نانالب و هد روز وا هادا اه امو ا

 یارس ینعب «ندنرزوک لرعاش رب هلیرلایض نبهت راز دلی
 نامز یکیدتا راذک ندنراهریم+ ینارو یکیا كحور رارس
 هتشا ؛ رردنایوا رادوس همت هدیباوخ هدنسهشوک رب كبل

 : نوسلنوشود هدلاو چکر الثم ۰ ردرعش په رلادوس وا
 نالنید لجا ینیدالوا یکیدمتسیا قمربیآ ندنغاحوق هققد رب

 یکیدموک هغاریوط هدورابوق ندنسهرا كنرللوق هلاظ هوق

 7 را تل یثر 2 هداسد هب هدلا و وا ؛نامز

 رب شعا بثاغ ییدالوا هل نامز نادوفص ینیراهقبط یلشت |

 نزار زا ناروا یی مند ور اب کرک لاو
 ۰ ردرعش ته یرلشاب زوک وا هتشا ؛رالشاب هغالغا یا یا

 نامز تکیدر ؟ یرلت و اب ؟كسيمرویعا داععا ! سح مورح

 a هی د 4

 كنس هدکشاب قم ترد مدرخاف
 كند هغاریوط یدیمرش اراب

 ناب بودیا اچ كعلموک
 تانفک هروک هکعسج اید

 ندمگش رسزروط یالصیا یدمش

 كنه ریپوا مکیدیوا بوبالقوق



 هن كلاحوا ؛ رويدا ذوفن ردق هحور رون یهدنلاج زکلاب
 ۰ زکفاب هراس وش ؟زکسیمتسدا قمالکا یتفیدل وا

 شمزکلاج رهم . مدرناض ردهام نا »

 ایحا هد نلبق یلیل ریون هدندیا قو
 : هرادم مع اخ و هطوبه رد هل ٿعاب

 العا یا نه نک زک هرپسم یاح
 نااغ نده قلوا هدزکلا فاص وا

 ل1 فیطل نرح نرس نزح عضو
 یلتست لیاقت رد راو یزکدرد رب

 ای رینلسب یمادوس هد زکفطل بلق
 راریوشنکیانادنخ . هلزکدوجو رون
 «؟ ی آیماورقلوا . هدنجما نزحهلبوب زس

 تفاطل ؛راو یتسانم كوب رب هللا ناکم هلا نامز كرعش

 ا هرعاش رب لوبناتسا نالوا اتکی هدنجا ناهج هج هبعببط

 رب هدلوناتسا الثم ۰ رد هدنقوفام كتکلم ره هدکعا انعم

 ؛یکیدلسک كلرابتلروک هدفرط ره ؛ مل هنشود هصک یلزیدلی
 یابتنا یب یاضعف هدنرلیراب هحصل یتیدلاط هوش وا ٹاسک ره

 «یکنر كنا ؛ رالساب هجوم یسایض كرا دب نوت هدناوعم
 هددهک وا هلتهج ینیدلوا یاب یراوص كا زانو تد

 هدنرزوا كقفا ؛ رونروک ینام یسایض كرزدلی ناب ال راب

 لکش ندا نم هزکد " یسایض فیفخ كالاله نالوا دومشم



— ۳۷۵ — 

 كنفو هکز سیا كوس ینوش هرزوا قلوا مالک مناخ
 یصوص# رکف وبشا نالوا رثاد هزماشنا یح یهدنیلرب

 نم ری نافع ریفس نانلوب هدنلرب لوا ندهعوق هن رزوا دغاک

 رلهسل وا شا ضع هن راترضح یدنفا كن هللادعس ولتف وطع

 حایتحا هنتفلک قمزاب یروکحذم بوتکم زسهبنش یدبا
 (قیفوتاضلاوا) ردا ۰ یدرامروک

 یلیک وسالرصع یحنزوقط نوا یرعاشرورتقیقحل ربلناقح

 ؛یدنا سم مگ یهکیا كن « همزمز » كب مرکا یدالوا

 هدمسلن رب ارز ؛زکج هعشرک هنتفاطل رشت لرارعش یهدریا و

 ۰ راوتفاطل رب مهنلوا فیرعت هدهدررعش و یکلاحیهدشقاب رب

 دبلق رتارس بداو رعش هدرصع كوي زممیدنلو وش

 هلتهج یغنبدل وا لکؤم كلم رب نوجما ربرقت ی هبرکف قباتحو
 ؛رویلیوس راش ر یلربک یلریکهحور هاک هدرئاو كلم وا هتشا
 هکرویلسکو ردقوا؛رویدنکبودنا التعا هام هللا را ربغا هاک

 یرح ندنفاطل یامس ییدلکچ "رویلاق زجاع هدستعت یا حور
 :روباک ادص رب هلوش ندنسیدنک نامز یغیدقاب هناسئا نالوا

N ردات اف E 
 داچه بش رداد وه ندوس ره اب

 هاب اات( ۲ ی زهرا ولا ملا لورا ندا هرصهرا

 “رویلوشولوق ه رویلیوط ه یک هام یایض طقف رویشالقاب



 ۳۷4 تب
 یردل وا هجرت اضرح هبنرم نکع هلا انتعا. لاک یر وف
 هسیا رولیریدتا لصاح هکلم هدلو و و ؛ روئلوا هارا ه هبلط
 دعاوف هسفو ۰ رولوا شلدا تعدخ لو هنلابفتسا لزا دا

 كج هلىدىا ملعت * هن وم رباتک نالوا هدزملا رب اد هنلاشا و هيدا

 ه.ش ود هادرک زملدشیلاح دفیعج ندنحما هن هسا وا

 « ۰ ردقو ههبش هدنکح

 یرهبوع نالوا ی لهس. هزرطو نده رک رابآ

 ؟ زکحهدا راتخا یهدافا زرط یکناه اب نوعا لقن هزعغاسل

 هبارآ یقحاصف هنوز ؛ زرسیا قمالک | یتساروش الوا
 تولتمم مالک تکا کا ٩ یتمکح هنو هسفو ؛ رغح

 < زولوا لباق لصن یسهارا لاثم ندیبنجا ناسل < 1 هسیا

 نوجا كليبهدنا رب وصت هدلو ینجه الک ۲ كسکره یدصعمرپ

 هزاب هعلناق هسقو ؟ ردراو موزا هل هتعجارم هناسلر هتشب

 ! زکجهنرک وا یبهحنال 1 نوا كلب

 دسیا دیلقت یتتنک> رکف یتعب یتبدا زرط كیرغ دصق 3
 4 هدافازرط كوتکم بحاص هج وا هلو ۰ قو کج هبد 9

 مزال یسامردشراق ییمکح رکف هنسرآ یااکش نالوا رثاد

 ید ریلک
 "هراچ نوچا تایدا میلعت هدهیلوا و هیلاع بتاکم هیلع ءان

 یعب قفاوم هاسل تعسط لکد یدوم لقن هللا هجرت درفنم

 ۰ رداشنا یاحا هدنروص قباطم هنستعح یانعم تحاص

 ۰ مولدا تحاصف ےلعت ریلی لدا تب کف کا و هلا هج رپ
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 200 2کا درام درک و ماش اش

 نماشنا ددج زرط هيلع ءان و قفاوم هلرمام هنسهيلصا دعاوق

 - دلوا قبال هفت وط هنوم نامز ره هد نمراسرد تایدا نوح ا

 ۰ زرلیا امدا غل

 هلزوس هیلاراشم هکلدا وس ید دالا دک ه یسانش

 ۶ د مع ہیٹ دعشد ی لیا هنسه رهاظ تفاطل و تشز

 یتیتسرب ظاسفلا نالسیم نالوا شلاق بوشلکو ک هدرلاکو ک یرب

 نوز دک یاب رز ككراهدعاق نبتم و دیفم نال وا ندنناص وصخ

 هلو صح بدا زرطرب بسانتم هلتدایجروط كنبصع كرهدیا
 ۰ ردشل وا جد یتفوم هک هلل ةنلا و شعثلاچ

 ءارک یالخالئاضف هلرک لاثمیکیا زمگیدلیادا را هدالابهتشیا
 تابا ینماعدم هدلاح یعیدلفاب ندنرارظذ ةطقن تادا دعا وق

 E یتا زنم لداع دهاش یکیا هدنروص كج هیلبا

 - رع هر تدا نق » وس زکلات هدب ویم زاب "ییش رب ۳ یسانش

 یلهاو بدا نوجا یغیدلوا بدازومآ تلصخ هناسنا هکردتف

 تیهام هن یدناهسلوا شم زاب یتسهلج »° ردشفلف ریس تبدا

 هنشاب یلشاب یتحو ناهرر ییداو ی ا تدعو راکفا
 ۰ یدا رولوا نافرعو بدا سردر

 هد هی دا راثآ م هدل و و » كیوتکم بحاص لصاحام

 .زروذعهدکعا ناعاو كارشا هنزوس « «ردلکشم قلو هومن

 هکر وید هرزوا قلوا یتاعلاطم ةمتاخ بوتکم بحاص

 كج هلند مدتع لهس لزرطو هد هيض راثآ هلتهجو » ٠۰۰



 بس ۳۷۲ تتس

 2 دلم هد سرد تایدا ه ابجع ها سا قوت

 هداس قفاوم ۳ » هدنر وص « : دلو مو وا

 6 ردلکد « هدازآ ندفلکت و عنصل و

 رک کد د ربتک نداشاب فک اع هک زردا داقتعا هلن وا زب

 یاصضتفا زکلا هلاتم زرفع ندن ی یا ج ییعل لاش

 قفاوم هنسهنار ورق رب تعىبط ید الزمرصع لکد هتعط

 یدّوم ماظننا و هداقا تراس رار هژکلهداس و هداس هد ر وص

 دازغاب دا هکردهداس هحرد وا تح ۰ رد هداعلا قوف. هګ راتهح

 هدناذخ وم هدابوا هد وروک یک ريغ + قرت دصقم نی رضاح روط

 قل زاد ربیع یغیدعالآ ییدنک هلس e بحاص نانلو

 ۰ رد هداز زا هلبمامت ندنس هيس

 ناسا سا لف ندا اا ده
 یسهناداتسا كل 0 اب هدنناسل ( یسامولید ایسنا

 ے ر ناتا فسلا ےل مامور زا نالواد تن ۸

 لا دوهعم زرط نالوا قالطا هلربزو نالوا صوص

 ۰ دیس هناباک
 حاستح هجزعامز یلاش یکیا و ؛مدیلبوس هد یساروش

 هکلب * زلکد هدنسوزرآ قتوط هنومن هنیراسرد تایدا زمعیدل وا
 یسیهکیا هلتهج ینامز كنرخأس ناجآ رفج هزمدیدج زرط
 رلنامزوا س یتسوزرآ یهدکلدنسب ددحت كناشاب دیشر نالوا

 هقیبظن هدنسپعمر ناسل كنيلاعباب س نالیاص تفرعم بتکم
 ۰ كدهتسبا كمربسوک قرهلوا ناهر هنفیدل وا شعتلاج



 تل
N Sr1 ۳  

ERS ryجم  

 . روبج هغمألاج ًاندبو ًانهذ هدایز ندنکلوا ناسنا نوهایصح

 لولس هتروصوب یرایتخا رک و یرارطضا لرک"هلربسح یلوا
 هنتهه كتموکح> رص یلاوحا میظنت كنهلئس ناسیمهدا

E ELEام قوا اه  

 ارطضا نیکست لوزج رب نالوا مأتم هددحا و سفت مسج

 هبنرهنکم كنه ورک هلئس یک یغیدلوا مرتسم اضعا راس ندنب

 تدمع وحارشنا هج رده نوجما لاها موع ندنسعا هافر بسک

 »° زلکد رداق هش رعذ ییغح هل وا لصاح

 رکید

 سفن فاةك الدارفا هلیسا وا نواعت هدام ندمت یادم »

 ار كنهمعاقجا تنش كعا تم هنسالاق زجاع ندنک راد

 ۰ ردندنشاظ و

 هد رتکل«نال وا نېم هن رزوا تی ید ساتمآ هیلعءات

 تلبح و ؛رونلوا رادقا هللا هعونتم بایسا یراق كنهلس

 عبط هدشیعد لا_مییخسا رهساضتفا یسهیدر تار دوخا و

 عنم ید رثن دنا ولس هلو و قرهنحاق ندنجم و قاشم نالوا

 یناش كوع مه تروص وب هک ؛رونلق زابجا هبسکو راک هلا

 هنیتهج ندنکیدلبا هباقو ندتلذ یدارفا هده و هاج ندهصیق
 ۰ ردتجم عور ید

 هرزوا تردن لئاس هدرارب هلو یالوط ندېبسو هتشيا

 نالوا هرزوا لالقتسا یسهرادا ترک رانو لصا بولوا

 اروم ) «۰ ردندنابرج یشیدنلوب هدراتکلع



 ۳۷۰ تا

 هدانا لوا ۰ رزکب هفاافش حاولا نالوا تباث هسکعنم روص

 لثقمو عیطنم هدتعیبط هنا لاثما و لاوحاو عاض وا نالیروک
 هدتکم زونه یدعا ردنک رولوا رادباب ردق هرع رخآ یرهلوا

 .هرکص رلناسنا نایوسب ككرهروک تالماعم بدا فالخ هلو نکیا

 رب اما رتوسللو هسرارونل وب هدکلسو قیرط یکناه ره
 لاح ماظتنا یک رامدآ یلهیرت راسو ؛ راراشب هدنجما قلزسماظن

 یبس هد كنو هتشيا ۰ رګ هلکلزستحار یرارع تویمهلو

 « ۰ رد هی ارت

 ( ندنسهحال نالوا رتاد هبهیموع ینراعم )
 : لاثم ندیسانش

 ؛ ردلع راثآ ندا تاما یتیهام
 ۰ ریا مشوریخ یثک هلتسن هنن رادقم

 ( هررح )
 هتهح تیاک یک یعیدلوا فا هر درصخ# روما یسهدعاق «

 یتسهراداتیهام كنتلود یلاح كتلمر اب ؟نوسلوا لماش ندهن

 رونل وا ذاحا رابعر هوش هدنو تح رد د یلع لیلد هنانا

 ردق وا ینلاعفا لصحام هسیا لقتسم ردقه هدنآر تعوکحر هک
 ۰ رواک مزال قلوا لمح

 تیشم ارا خا یس كقلخ هسا هدهناشع كلام

 ههساضتفا هرادا لوصایژک اكر وما یوزج ویلکكج هلب هلو

 یک یغیدلوا ةتسباو هناشوشت دوخایو هنناثبشت كتل ود لعفلاب
 كتشرعم بابسا هک دنا رشکت یاحابتحا یرمضاح لاح كلرقبثدم



 ۶ رای

E 

 ۰ رزم هلکید یتآ راقج وچی د ەق رآ ؛رونقوا یهلا درک

 ۰رونل وب لوفشم هلاقهاب هنفارطاو قمانی وا هلا یهدابیرب ره

 «راروشباب هد « ! نیمآ » هکدلک یرب نیمآ راهفلاق ؛راهجوخ
 ! ردیک ردیالآ ۰ ۰ ۰۰ ب لصاخاو

 تر ٩ لەم دەن هنق وذ ارعع N N نیم اب

 هبحند ریصح و لاعص و ثالزو نددغاک هنزو

 هدنلکش حبس ؛ رراباب قوواقو هماع هنشاب ندهرواچاب ؛ رارریک

 تورد سرب هک ر زو وا Eas ؛رارر و ناغ ۳ یک راس

 هدنرازوموا هناي ! راردا میلست هنلا هدنماقم نکرد یغوریوق "

 هدنزرط رادهقوح هلبا وزارت رب همای ندقابق هدنربلا و كنکد هقلف

 .هدنرب ریس یییرح هلبا لکش و ۰ رولبقاط هدهلکرخ ما رب
 نا یا تنم دعا تسآر هیت ر او

Eیسدنفا لوباتسا » هندآ كنووا و ۰ رکو دالا » 
 یامدق نانو هدنم رح تصنم لوناتسا یاضف ی ! رارد

 تراظن جد هنحګاوح كيل وال یتاما ریش a فالسا

 تشک یاشا را « ندنفیدل وا دانتعم هدرلنامز یکل وا کا

 و ۰ رردا ریقحصو فیزت هدلو و یتاکرح یراکدتا هدراذک و

 كندسک یقیدلوا بجوم یتراقح هلع قبرط كفلءرضسم
 « ! رک هلی هنیرطاح

 رزرو وک ههاکتهزت یکم لافطا هرکرب هدلب هتشيا »

 فرح نکل / لر لک ا رس یلئادر و هدنماقم دخلکا هد هدار وا

 هدنر ارز واو نانل و ریبعتایفا رغ وط وف توابص ماکنههک فیحدص و
۳ 



RESجت ۳  

 اب ور وا یینطلس ساسا و لیوحم یداتتعا ییدلسب یر ندهنس

 مزال هرز وا سه ع یاضتفا نوا ء وه و سیسات هدنعا رب وط

 حصو همان هرب نایظنت ییعاعد كنەىكلم تیامت رانا نالوا

  6۰ یدلبا تراسح هارحاو

 یصوصح رکفرب كسکر ه هدنعح او یو ای كتاذو «

 لصق E یز هعلا طم نالوا هدناب وا ید ۳ تول وا

 دیاغع تل ود كناب ورواهک زریدردقوُم هدعف وم و طعو زکحهدبا

 ندسکره ییسهکلهت كنهععس هدبتع یغنیدلوا بهاذ نوجا

 هل وا و ۰ رداشاب دیشر ندا تدشت هنایسا یعفدو نروک لوا

 داسحو ڭكماوع هلهح داش هتکرح ر هلو هدرصع رب

 تارطاج هجن هحن ههناد هللا بلج نتاضيرعت كرابغاو

 تلود ىسەاد N توس ود البصا یرلارو نکیا طن وحم

 چرب تساغش سدس شیلا یه نالق دف دن روغا تاو

 ءال لع بوقیج ه یسرک نالینوق هتنادبم هناسلک وک یصتلآ

 « ۰ رداشاب دیشر نایوقوا تایظنت سانلا

 (ندنرلهرطاخ)
 رکید

 دسلقاب هنلافطا كتکمر نکردنکهدلو هدنرمر + نیمآ + »

 ۰ رونلوا لالدتسا لاحرد یرلهیرتو ماظتا هجرد ندنراتنیه

 هدنیک ۰ نولاتاپ یس ییک ؛ریبک راولاش هطلاص یی ارز
 ! هتشب هقشب هد یرلکنر كنر رهو ! یرتنغ نوزوا



 ۳۷ سس
 مزال قلاب هنسهظفاسح لرنانلو هانکی ضعب ید هدریدقت

 هدناعوق و لیمو هیبش اکو رک هدنسهدام ( هناول ) و ندنکج هلک

 ردي كنغلتفل وا ذاحنا لوصا هلو ندنو كنهحورشم روص

 یسهیضق .قلعار نیسدأت داسف بایرا دارم ندنادبقتو و ی

 كعوب "ییش كچوکر هلتکرح هن ایکحو ها دم درج قرهیلوا

 ترابع ندراطخا نسعد قول تفد هکمال وکو د ناق هد وب و

 نایب تمارک نامرفو رما هنر لص وصخ یسلتسوک كنغيدلوا
 « ۰۰۰۰ هلفلوا شلروب حونسف رش یهانپتفالخ بانج

 ( اذک)
 : لاثم نداشاب اض

 ردق هنګ رات ید قرف ندنس ولج هبلا راشم ناقاخ یا هل یر

 یریهکی تبقاع هلباطابتحا وریبادت عاونا لاعا هنس زکس نوا
 ۱ هزم و ۰ یدلجتآ ىى كلو هم وا قف وم هنعفر كنغاح وا

  نکل« یدالشاب هفلوا ناب تحص مالع هدننروص شلوا لئاز

 رطخ نارح یکیا یک یرهلئسم مصمو هیسور هدنبیتع كناودوب
 یاب یهدیلف یسددهاعم هن ردا هلص وصخ بوأضوا هاتف

 روتف ید هملاراشم ناقاح و قلنغروط هنیمدق رت ریهگک سو

 اشاب دیشر یک یناث سضح هنرزوا كلاحو و ۰ یدلک قلنغرو و
 زو " ار هدنعح هلع تل ود كنا وروا ؛ یدشتب مو حرم



 رب

 هر یدعش ندشادات كعارو هلس وزرا و لما هطاضم ظفح و

 یدو بول وا یایفیک یکیدتا تکرح هزایصم و هن ال دتعم نکد

 ور رب یدک زا تانا فال رف تب هدندنع تیا نایزآ
 ( ندهیسایس رانا )

STE EE تواقش و ناصع هل وقم و i 

 یسهجح و مات هدساف تاب و هرضم راکفا یسهلج لراتکرح

 ییدلب زا هدنتلا كنا رکرابرب الثم كقلخ ر اڪ تونل وا

 رکنم یکيدليا تای ید تر ایت ۲ | درد هدا

 هنرزوا هرندرب لر وللثم و هدنرومظ یشرب هل و : هیسمام هل وا

 قفدت لوابلوا ها ندقلراص ه هدندش تابس اةعفد و ندقلرا و

 اک  یربدت « قرهلراقبج هنادیم یناشنم كناعوق و هلا هلئسم
 هد ويلوا ضح نایصعرب و اضرف * ندنفحهلوا سا قلرد وا

 اعم ضعب دوخاب و شعا اضتفا ندنادانابو تیارد نادقف درحم

 دسا رولیشالک ۱ یعیدل وا شلیا نوکت هلببس اسرفتفاط تالم «

 لوا هلس یرانل وا سماح هناصع و داسف هتمحو اخ هکنوح

 ندنلادعو تمکح دعاوق توعد هتدوع هتعاطا راد هدرما
 اما یم هردمنصم *یدای ید هدنفح اط رکید هروک هنفدل وا

 هنفیدنل و ندنامد یعج هلاق هدنس هم تیولوا یمارجا هیقنر
 لا یر اووتط داوو لوا هدر راهلوتسو هاش

 كاجهدیابقاعت ین او كن هناعح ر حاصن و هناقفشم تالک قج هنل وا
 هدا یکیدمهلروک یسهدناف هن وکر كن هبلعف و هب وډ تاديدېت

 و و قوا ثبشت هه ربج لئاسو قرهیفل وا ددرت من قترآ



 E ی تا رب

 ب۳
 نمکحا ملاب هن « مرول وا شالوس

 (ندبوتکم یفیدزاب هقاتشم مش )
 کید

 هلسالبدرفت ة عاد و دسح و دقح لاصفا و لزع ۰

 مهو مصح مه بوشیلاچ ردق هیحنروتک هدسرپو یتحصم
 كنب راکداب راتات نالوط هلیسهیظ تاثیس ملاع ةعماس و نالوا ک اح

 موم 2 درو یر "هرک ذب ندنغج هلو عوفو هلزوس

 رولوا نالا مهسید مدل وا ردکمو

 هطاص تشحرب كنو ًانامزو اد هعرز وا مب دملا بر

 هد هدساب ر هجرک " تولوا یسهح سه اضاف تمدخ و

eیدل هد هسا مدمهدبآ تمدح مهاوخد ه هب هيتس  

 ِكْبلاراشمو هوم نخوا لوا ناهعلا ناتي هزارلا
 كنآ هلیبسح قتلوا طبح هناهاش لوعت مع لع هنلاوحا هجرت

 E كلي وس یریقح و اکو رکا ندنماجا و شا

 لاثم نداشاب دبسر

 ادا هدام یتجه وق هادم لوا لوا كن هبلع تل ود «



 ۱ ۳۹و
 داعتعاو نظ نسحو تب و صولخ هد فرط سضاح

 د OS a لئاوغ ردفو نڪڪ٫ا لصاح

 هن یضتقمو بوم هکمریدتلیوس اکب یرازوسو بوریدنالو
 8 یدل وا

 نازاب ! زکشقسبا یغمزاب یراش هلو هسلصت زس هله

 هریندرب و ؛ زلوچوک نددمنوق ! زینع ماش روط - هدكنيبلج
 دن راو یون یرطلا رسما« وا ساو
 دملق ےب ؛ مرویوا ینکنا كنآ نب نکل ! كيلپوس زک هسرایوس

 زمام نعپ « ! لردنوک یتباوج ًاعیرس » ًاصوصخو ! زعشقای
 رایدرقل "یک مل هقاب هنسهراچ كزکلیدب زکه سزا تکرح هرزوا

 هدن رز وا رهاظلابسح هد دسکح اوکو .زعسود قفا وم هب دا

 لجو ۰ زفلوا راکنا هدیقح كنيهاشداب ترضح ةر نانلو

 فرص وهرپ هلفان ۰ زیا لوبق یتلذ هدننايلصنیحیپلا ززعم مسا
 هل زس هدبویمد ! نوسل وا قلق وفص هد رکن بج ومالب

 ۰! نیرفآ یسیضوط هننافعو تیاردو هنسمزاب هسیا زکیدروب

 نکل ۰ مات هدقهدخ هدنب " ماد هدنبح زس ! مزی زع لصاح
 لزع دعا هلیوش ! كسیم رولي ؛ مدتا بصذ ن یتس »

 رووج رولا ۰ یکح ٩یمهریدشکد كدا هلو ؟ یم دا

 هلما عموو قجهلروط بولیقاق هزعتابرب هدنوک یکیا هلرلهدام
 نالا مهسدد مروروط ردنا لمح هسیا قحهلوا جوک شيا

E Drab 

 ا



 مس ۳۳ نسب
 تایدا نانلوب میت جاتح ید هبهریاس بتاکمو نانل وا سیسأت
 هتعبط یاضتفا ) یش قح هنلوا ملعت لوا لا هبلاط هدنرسرد

 ۰ ردلوصا نالوا ( هدازآ ندفلکتو منصت و هداس قفاوم

 ۰ ردلکشم قلو هوم هدرمهبدا راثا مز هدلو و

 هسلا توقف تبحاصو دیاع همهدیدج تایدا ثح

 هد نم هيدا راتا كرارلا كح هل هلئوط هنوع هدنرسرد تایدا

 تحاصف نالیدا قالطا طارش هسا زب قره وا دقتعە هننادعف

 نیرخأتم كرازوس عماح یتسالسو تجادس یی یتغالبو
 دندارا هدیابوا ندزمیدلوا لئاق هندوجو هدنراث آ لرماسشنا
 یراسسوم لنماشنا نو زرط جد ییهلثما زمهدروک موز

 كما باتا ندنراث آ كرك ذلا فلاس عبرا تاوذ نالوا

 : زروینسیا

 نا نداشاب شر ها

 هعلاطم زک همان بوت حورشو لصف نالیردنوک »

 «یدمهلرب و انعمرب یریغ ندفسأت هج: "ندقلرا و هجزس بونل وا
 ؛ رلیآ ایوک زالوا رولوا نوک قرق اهد یلهلوا رومآمن ارز

 رب واز  رادارپا هزمتاقلعتمو لایعو دالواو ؛ شم راهنس

 هراشنزرمس " هراقس هجردو * یک شمامقاب هزس هدشلباب راشاعم

 زسهراب كنیدنفا ها ربا و / یدمهنلب زملدل وا قسم ندهن

 یدلروک قوچ ردقو نده یتیرورسم هلدغاکرب یروق زسلو

 ! یدمهلوا هفتم یدلیای یعاک آ نالوا بسانم هزسو



 بس ۳۹۳ تس

 ی زرط قزهقح هنقوف كنامز روط هنامکح# یسانش نکیا

 ۰ ردشلوا قفومو یعاس هنیسات و مشت

 نالوا هزعابدا دلراشاب ایضو دیشرو فک ام لصحام

 ترابع ندهرساک تلا رر یشراق هعدق یاشنا و رعش یرلتمدخ

 زرط یسهنادلمم مادقا یهدایوا كنیمانش هدلاح یعیدل وا

 هلببسو و شما تیافک هکعا مانک رار هلنارادفارط یعدق

 راصحتا ههبلا راشم موحرم قع یزاشا قلوا بدا ددح

 « نیرخأتم ناچآ رفیچ یرغوطرب نوجما نماشنا » هتشیا
 قلوا قدصام كنلثم « ماج یا ساط یکسا » ۰ ردرلتاذو

 ورغوطو هيا ییاصعا « رارنا یکی » نالیروب ناب هرزوا
 نالوا یاس هغلوا لصاو هادا لاک هلم هلکملکما هدرفج

 ندناورب كاکلسموا جد كیوتکم بحاص هک ردرلهدسهروت

 هل وا ناهر هک ز وا ندر رګ زرط هنغیدنل و

 ید ندنرهلجر قجەنلوا لق هیت | ل ودفن

 ییرضاح روط ؛لددج یاشنا یرایدنک هرزوا یقجهلبشالک 1
 لوصا رد یا دع ندهبدا تابقر هلتسن هزعامز

 ندناعصا هطرفم راکفانانلو هدنسوزرآ یلک بالقنا هج ماشنا

 لروما تل روک دسیا

 هدزمهیلاع بتاکسم هجهنازجاع نظ » هک راروید هج زا



 بس ۳۹۱ س

 تابثا هلتمه هنعض و دیدج بولسا رب كلرهدیا حم هلیتالک و ظافلا
 0 ٩ .یدلنا تلف
 ریه ای رها ور تام ی شب یه ی کف یاس

 هکنوچ ۰ یدبا قفاوم ردق لوا هنسيونعم روط هسیدبا رباغم
 قوذ كنابدا نعي ندا قلت قرەلوا دیمناک | یایدا ینامز

 یغلقلوا هتسارآ هلا تالک و ظافلا كحهدا تمدخ هن هعماس
 هدلاح یفیدل وا لام الام هلبا هورک نالوا .ثراو هنداقتعا
 ییتالاعفناو تایسح قوحر لرشپ دارفا كنامدا یسانش

 ساسا هللا عیسوت یتسهحاس “وق نانلوا قالطا هڪرقو

 یتعب هنفیدل وا هطسا ور شغل وا دانا نوجا سیسأت یتداعس

 « هنسزت كفالخا لاشا نالوا راکفا "یکزمو حور “یر »

 ۰ یدبا لئاق هنغیدنل وب مداح

 رهدعاق دیو نیم هدنلافتشا یانئا ا تایدا هلبیسو

 هراهلک قجهلوا بجوم یتراطش و قوذ یکعا عادبااب و یرحت
 ليام هنسه رهاظ تفارظ و تفاطل دلزوس عب شا مجرب

 كجەديا تمدخ دقالخا لئاضف یتفارظو تفاطل كردیعا
 ۰ رد ترابع نددیبکح و هققد تاک اح

 هدایز ندهعماس هلرکفر شفل وا ادا هنافیلب هیلا رشم

 دنغلقل وا ریکساسا هدیولق كلئاضف رد! ماکحا ذافنا هنادج و
 هداشنا زکلاب ادامعا هنفیدنلو هطسا ور رۇم كاو یوق ألا
 عنصت نامز ینامزو شعا مارتلا یصوصخو یجدهدرعش لک د



 هی

 كنبحاص هنابدا دادعتسارب ندرداون یک هیلاراشم هک ردفالتا
 یروک ذم راه هتیستا ریثأت یکیدت|لصاح كف الا وا هصسهعللس

 هرکرب اعقا و ۰ یدیشطا كرت یعدق زرط هرکصندقدوق هنادیم

 ندکدربدتا قیدصت هننایرا مدق یاشناو زارا یسیدا رادتقا

 لاک عقوم زارحا هلاتاسا ییسدا "یتسه هداشنا لاع یتعی

 رب هلبوا «ندنغجهسیلاق زا زتحا یاح نوهسیدنک هرکصندکد لیا

 ۰ یدباو هدناشیقاب هدبحاص هداعلا توف دادعتسا

 ینیدلوا شلیا تابا هوا هکردهرکص ندنآ هتشيا

 راکفا روت د هلبفراعیایض كرغ هلیمدراب كنهجززسنارف

 ةلزاربا رارثا قفاوم هشروط كشامز هدنژن *هدنمطت ؛نرهدیا

 ردشل وا قفوم هكا تمدخ قح هتناسل

 هبانف ملاعو یمانش اعقا و ؛ ریاک یمانش ها نداشاب اض

 ۰ ردهرکص نداشاب اض یراهتشا هدلاح یکیدلک لوا نداشاب اض

 نداشاب دیشر ؛ نداشاب فک أع هسا یمهاسدا تا زم كہلاراشم

 كنايدا یسانش هکنوج ۰ ردیلاع هدندموحرم اشاب ایض یتحو
 نمحا » هلتف وو یکيدلبا داهنجا یتکح هلک مزال ی مامتقا ندب

 ۔ دبع“ ر طقف و هلک تابه یکیا یک « فراعم سلحم » و « ش نداد

 قتناصا یهدنداهحاو هدلاح ینیدنلو ندناکرا "هلجا كن

 تعدخهن راکفا ر ونت كنتلم هح هر وک ناکما هنناقسطت هلا تابثا

 سیسأتو تردابم هنایرشن كلرهدا ادف ید ین وما هلیدصتح

 كقرش یتایکح رام كبر هدنسهتزغ راکفا ریوصت یکیدلیا



 تم ۳۰۹ عج

 هدهب هج زسا رف ردقی وق نالوا هدنناسل اشا دشر د وف راندا

 تاب دا رو اعز رک كلارا شم هدلاح و ۰ شعا فقا و

 مزال یعلعزاب ییا نداشاب فک ام هلتهح یعالطا ه هس رغ

 ۰ ید ربلک

êکا سصحم دکلم "هرادا ردق ه هج ردر یر  

 كب هدوزراو بلط كمهلکب یکلهجاوخ تایداندمدآرب نالوا

 هدهزمای دا هلرابش ینیدزاب موحرم ربارب هلکنو ۰ردکقیک یرلیا
 نوت یتسادا كنسر ناسل هدننامزاصوصخ ؛ شا تمدخ

 مظتنمو دید روطر نوسلوا هدلووا رهردشکد نوت

 ندنناص وص كنآ یلاعباب نوکو الاح ۰ ردشعاج هنلوصح

 * روس دا لاس یسهقاش ضاقناضعب كنبسابس تدا نالوا

 لئاوا كموحرم ؛ ریلک اشاب ایض هرکص نداشاب دیشر

 سلدنا یراهنتشا ثعاب هلرخ | ربعتو یراثآ رهشا یهدنروهظ
 ۰ ردیگ رات

 كنبرلموادم ونالبناص تفرعم بتکم هجزر هسیاروکن م رثا
 مالقا نالوا ترابع نددیلقت دنکیدروک یتغیدزاب یلعت ٌدص الخ

 ندنشدل وا شل زان هدماکنه یکیدلیا تابش رگ یاتنا هدنل ود

 تایدا طقف رلب هل وا لوبقم هدندنع یتارادفرط ظافلا قارطمط

 تک و تافاضا مباتت هدلاح یغیدلقاب ندنرظن طق هدیدج

 هل نهج تاقارعاو تاک قوحر صوصخا و تابوشح

 هلل هش و زرط كز ایت هسا تیساک و ٠ ردل وخدم



 دم

 ٩» ردنک ورلبا لصت زر زهای دا واوا مج

Eیییدل وا تا وذد 0 نداشاب فک ا  

 ردن رابع ا

 هدارون هلتهح O هدهسلا لیوطت بج وم هحرکا"

 ۰ روب دا اضتفارب رد وصل ز رار ییراتمدح و لالسم كمملاراشم

 هدلاح یتیدلوا ففا و هنر ندهیینجا ةنسلا اشاب فک ا

 قوح ر یک تقیقح عبنت کد تدح رو صد نسمح د رګ

 عارخا اشنا زرط رب هندنک یدنک هلیسهقاس ینافرع تایر

 روپشم هامات » اشا فک اع تب اقم « هک هد هج رد وا : ىدا

 هرصننال وای رنا یکورکصالا هلداررحم ةع وهج نالوا عوبطمو

 یاشنم هسلوا كجهلب تک ةا نا یسهدنک ارپ راث | جاقرب و

 یسهبدا رانا رام ز یرابوتکم یقیدزاب ندنسافنم هلیسهرصدت و

 ۰ ردبلماک دص تر رب ردق قح هل وا نظ

 قح هد « عنصت » كیوتکم تحاص یسهرصدت اهقاو

 هدهسلکد هدازآ نوت نوت ندهنایشذم تافلکت یکیدلیا ضرعت

 و ازس هنفالسطا یراث آ ةحناف لزمایدا ددج رود هدلاح ره

 ردنیزک فیلأت

 اردا یدک ر اشا دشر هرکص یاد اتتسا اب تکاب



 تر

 دانسا و ناسحارلفص و بی بیغیک هقنارفال ادوخایو دلقمایو

 ! روبثل وا
 هکر دفسأت نایاش هدنتسن یتباضو ببرغ یساروش هدایز ملا

 قفوم هنسهناددحم راوطا كنامز هدزعاسدا كنافرع ناکتسروت

 ىح یهدنلر كتفو بالقلا "یعاسم یرلکدتا راهظا هدنروص

 رهظم رهظن نوساوا كناف عو بدا نادننسب ددح نالوا ندنلسش

 جلا متس هدکر انآ نکر لک مزال قلوا ر

 ! رولینارغوا

 یتسهلاغ عنصت نانلوا تیاکش ندنفرط ىح كتقو هیلعءان

 نییستنماشنا یکی یکنوج ۰ رودا همادا راضدرعت ولردو به

 هم هدنشننیرامادقا وداتعنا نومول ندنا زاذف رظ اشنا یک
 یامدق هسزل وا چه ندنرلکدم هنلقوش هدول وا ربدقت و فیطلت

 هراهلدصتم كماعا بلج ییرلترفن نوت نوت نوسلوا كناشنا

 هدنص وصخ عنصت  قرەلوا ندنلببق هیمالک توشر - هرص
 ۰ راروشو هدنش روبح افتفا هنرثا كران |

 نیرخأتسهروک هراکفا ضعب » هکروید بوتکبحاص هن
 نالواهدمناب هکو لاح ۰ راشجآ رغیج یرغوطرب نوجا نماشنا

 ۰ ماج یکسا ساط یکسا ؛ مدروٌ ندزوک (؟) یرارثا یکی
 ه هغلاتبمر هداقا ربرهو ( | هعنصت هدقع ) ر هرابعرره

 ۳ ردنن رف

 یتالکشماشنا عنصمهدرب هزمالما نالوا لکشمو صقا ًاتاذ



O 6۳ Eهسش  

 یعلاط هلاک تاو ناولا كم زو دیت ر كنا رعص

 1 زعا رزرآ هک دیار

 )اک(
e EEE 

 لرهلردنوک ندنفرط ېحر نانلو هدنیلرپ كنسهنغ تقو
 مانا کمر نانلوا سثن هدنسهخسل لومو ۵

 - هعوجب هدنابوا ندنغیدل وا شل وا درس تاعلاطم عب قلعتم

 ۰ هكدلیا دع بسانم یتکلکلتوس زوس یکیارب هدکم

 ندنلوب هصلساب یاشنا مز » هک شعد بوتکم بحاص

 هد رانج یتح ؛ ردیسهلاغ عنصت هکردزکیلاع مولعم "ی ناراقیچ
 تو هن دا. تاثحابم نالیزاب مدن رهت نک لوبناتسا
 «۰ روش وا ن هظ ترابع ندعنصت اشنا الاح ۰ مدتنا

 یک یغنیدراتیج ندنسیعبیط عضو "ییشره فلکت ا

 ا یا ر دیا کو رک نالوا مار ماتم ةا
 هد نمر رګ ردق هبهجښاک هلوا هنس نوا شب ندنو هکهراچ هن

 و نازای یزاب نیزسکعنود هنرلهلاغ فلکتو عنصت "هدزمریرقت
 لیهحم ماج زین را هر تا ےک رر يمراتابلیوس شورت لاب

 یاظفل ًاعاسا هنسهیلصا دعاوق كتغالب جدالاح ۰ یدرونلوا

 ندنفرط امدق ناراکشتسرب اشنا ناکتسرون ندیادع بلاق هبانعم

 یماع هراندا e7 هظافلا تاز یراکفا تنزو ؟داب هللا لهج



 دم وو

 هدقاس هلسافح روسانو ییذا قانح ردق هحابص ندماشقا و

 رازاب و هعج هله - ۰ مهروک اضصر هدرلیش یک كمهلکا

 هخداق نایک هدل وب هد و وط هداتس رب ندننابف نوا یرلن وک

 دغ نزا وال روک نیکلاهع یاد رک ناکام ۰ قرهناح

 ناسنار همان ندنامود  .ندزوط هلا لوخد هنسهرد هناخ

 رذح » - هسیا ریلنتسا یسیرغوط اهد كهنشت - ابو یسر

 یغلوا قدصام هنعارصم « موفدم هدیس ران لجا هک رذح

 ( وداح ) یداحرب شلا هنیزوموا یتیرارم هنصصشمتیا مالا
 چ قع وق ہک ییدآ كلاحو هدهزکص .E كم رک هنلکش

 ۰. ردلکد ندربش یکیدربا كلعع

 قیجارب یربغ كرازاب - ۰ كنهعج ٩ عهلیوس نالابه طقف

 یتسهفاک نامه كنبراریس یجا زاغوب " هدنوک ییاوه یلبنسایو
 كتيئدم ناهج نانا ۰ مرهوس یهجداج هدراب هلیصوصخ و
 نالوا للوا لاح هده صهرا هنن هسا تفلا ردق هل هیذتاذل

 یدعت ! روبما راقبچ ندرطاخ نوت نوت یلیم كالنیثن ارعص
 ے۰ هدنجا رازنچرب ب ۰ هدنشاب وص ر - ۰ینامز بورغرب

 یتغلن وزح یولع یولعوا كتعببط * هدبوروت وا هدنتلا حاغا رب
 حجر هنسههلک | یکناه كراهناخ - ۰ هلرارهش « كا اشامن

 قشنکیوا - ۰ هدنساوه لت وفعوا لرهدلب هرصهرا ٩ زغلوا

 شلتروق زونه ندراهزا تاماسم كيس قاراجاق ندنسهرظنم

 ؟ نمهتسیا هدرولوا لک وک لصن * یکجا سفت هلبراهچراب



 سا وه کد

 كنسهعج ناسنا هدنحا راهم هک ردن ربع هاکرظن وا ہے

 کرا تعز هتل ریا وفا رطا رر دل ےک وای اب

 ندعیاد ولرود كيزوب هن - ۰ یف ۰ یعانص ٠ یعیبط
 كعياد ماعوا رصب قدح یعای -۰ رروک لام هعشب رب بک سم

 دن فای ج شر دم هما ادات
 -یرظنرون دنینسیا كمریدتا ليم یغاشا ییزوک هدرب ۰ رود
 شعثود هراز هفوکشر عماج یتیراهزا ولرودره كناهج

 هلا هوبمرپ هدهناث ردشلیا هکیهچ ر هدهقیفد کا روز

 بات ردق هب هک دیک هارد لحاس ALE قرنالاب وا

 ۱ رولیسک ندناوتو
 هاند یسهطقر شعا هرب كنالعا سودرف هب هل

 ..ردهتساش

 شعا هدارا شیداحا تایح با هدلاع تردق ضاق

 ۰ یدرر و هنوص هح ها ییدصاخ وا یدیسل وا

 ۰ مدیشکا ریس ع ولطرب هدار وا لوا RT ندنو

 ! مدتا سابق رویغای حور هنر رون هنیمز نداعم
 ولرودره یرلنوک لیطعت -۰ ردلکد وذ یرارب ريس

 یدنک دالج شما بو - نوجا تراشا یروفرب یرب ندنراشب

 لسوس - و قرهقاط یغاب نوب قیصر - قبال هکلنید

 ندحابص لرهیک نیطوب راط تفچرب - نایاش هنفص و قرعوط
 كیا عج ینامرحو قف هلبا رود هدنسهقرا هع ردق هماشقا



 تک ا تب

 عورش هدصقم هتشيا ۰ زرلیا زا وفع هسکحدتا رجعت
 ۰ زروی دا

 « یراش وه حایس فلاش ع یا »

 ۲ یراهو یکد روک دتر وص رمصق مچ 0
 افص یکشوک هح اج هک ردعولعم ه e ها

 میاد ریلاق یعاشا ندراه ون هدکلرورپ حور - ۰ هدقلاشخ

 یغیدنل وب زکلای ! نوسروط هفرطرب یساشب ۰ ردلکد ندراکزور "
 لا تالاع لوپناتنا ۰ زدبس هطقنرب اتم لا تاوناتسا مقوم
 یک یغیدل وا یسهطقنرب اششتسم

 نیزح نیزح زکلای هکر دنفاطل یایرد کلام رب لوبناتسا
 یسافص كنابرد ندیک بوقآ هدنهاکشیپ لرهروس زوب هنرللحاس ٍپ

 «ردا تیافک هناشا یغلزسنارفا هدنحما ناهج نو". كنعفوم

 ارد رک رای را ادع رع نادرا
 زاغو ۰ رد دهها هسلا هطقنرپ كحهتسوک هدشقاب رب یرداوت

 كنهصلءاچ ذکر دقو زفروک كچوکر بای و نامروا وی رب هدنچما
 هطعاغ - ۰ یک یلغوا كب هلزمتخت یاب ! نوسلوا یتراظن لاماب

 یکناه یک دیزاب ناطلس - ۰ یک یراراوج یلاع باب - ۰ یک

 یییدنک ندنساشام رظن كنهصلماح هکر ولیروک یتهج روم

 ندهروهشم هاو هقتعتاسیسأت هدلونناتسا ۰نوسلی هالفاص

 نکم قلا یتیرروصت نددصلماج هک ردیمراو یرب ۳
 ٩ نوسهلوا

۳ 



 سن خام

 هدنتفاطل رد - ۰ هدنلکش رد هدنکلکوب ردب هنفرطا هرزوا

 ہد رار ردن اهرب رله رام ضعب ۰ ردقولخ ر رق »یتاههکر الغاب هلاهرب

 یر ندرانا ؟ یعو رانا الوب هدندافعا « راراناص ینبدوس

 هلماح كفولخحم نالبغاص یدوسوا هج روک هاهو لالهو

 ۰ رداور هسلوا بهاذ هنفیدل وا ( لماح )

 ےک ون هک ردیغال هلاغ یزاتضرب دفاع هبیا رذپ زکا
 ريق رب یلزکب قآ هدکلف جد رلنالب یتفیدل وا ماعرب هدكباتهم
 كنسهرهج ییراجاص همرص - ۰ شهراص یعاشا ندهرحب

 زودا اشات یکنر اکنر شیارا كنيمز - ۰ شقعاط هنفارطا

 رخ وا بییعت هسلیا نظ
 س كس ورس هک ردلعا بس نک هارد هدراپب كناتهم

 -۰ قارب رلاوه «نوسلیهلوا نکع قمالکا یلاک نالوا هدنتفاطل

 یرپرب شلوک دندرون هک ایوک هسیا نیيس رس - ۰ فاص راوص
 هکلروانش - ۰ رربک هوص قالبج هغوط ندانا یک یزرق
 اک رو نکیل وک رق ره ناتوقوط هیدویو القا
 یارو یک تقیتح حاهنم نوجا لایخ نارذک هدنسارا ابرد

 مدام ۰ یدقیج ندددص ابلاغ زر ۰ ۰ ۰ رولوا ادب هداحرب

 ۰ یدبا قلو هاکزیرکرب ندراب فاصوا هنشرعت كنهصلهاج
 ندقمالبوط كيحج هدلو نکرارآ یتسیفالت دعوم كراب طقف

 تسار هروصت هاکشدب یک تبحم ناراداوه ناسمالا یتادنک

 یدل وا لئاق زگ وک هکمک بونیکیج یلابخ هزات جاقرب نالک
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 ردیغدنفاطل یکیدرب و هیس مرک راهم ۰ راغوب هکنر - ۰ ردا
 دلو هوا یاولا ات اسم ارگ مداسش وا ؟ریه
 قام كربلدر لحاص ابض - ۰یلقان قاهش ۰ یلهرهج شنوک

 ۰ ریلی هیروک هدنرازوک
 ؟ رده ر دیم دتفح نالک هرلطولب هلیضیف كناوه هدرا

 دنعولطدل رتق و راس هدافص یهدنتعش - ۰ یهدنرعف كنامزوا
 هجردر راکنر یکیدتا لصاح كنابض ٠ نمهزکب هذ ورغ

 مئالع هجرلکی دقاغآ هکرونیروک یلقنور هجرد رب - ۰ قالراب
 ۰ رونل وا سابق شلخیب امس

 هدردبا هطبع هنسح یکیدر و هسمز را تالف هک بوک

 بوغایو عولطاپ شنوک :ریشیقلاق هغعاب هریظن هزمرلدجتاب هدقفا رپ
 یک ۰ ۰ رینلهراب راطواب یک ییدالشاب هجومابص هدبودا

 د: اش یبک رولوا ھر یک لک شلتچآ کد را
 قرجاص قیجآ یک ییز رانا نچ ردفا کش یا
 لیدنق لیدنق یک لبنس - ۰ رراروم یک ۰ ۰ رالشاب هغغلاص
 بئاغ نیدنکه دنا یهانتمان داعبا رظن ۰ ریلیغاط هیرب ۵ هت وا

 كنابرد ا مدآ هحدبا هیلغ لایح هباوق هدبو الشاب هکځا

 ها رکهج یهدرلغاب - ۰ شلوا یدهننا كناعس ابرد اب و

 لوک هلرب یبصاح - ۰ شنا سکع هبایرد راطولب یهدنقا ایو
 ۰ ردلکد لباق كماعا سابق شل

 تیژنک | هسیا لاله رکا ۰ مل هیون وا هدیتباتهم لزمراهب



 ا

 لباق هل یسماشاب یژکا نوسروط هل وش یمغعا قلراک
 هدرا رج ندههک هکرلیدبا سایق هقداقابهرهلال ۰ (- رویمهلوا
 ناراو هوم وا هناتسمرسس هد شف وا بدتر ترشع سلحرب

 ه هشوک رب یتحدقولوط هلا بارش یرب ره كسل باعا
 هدعضو رب لئام هنیمزایو هاوه ییک هلراحدق - ۰ شقارب

 ۰ رویلیغوطهاکر ویلبرک اهاکش مام هشل ی زونهییک -۰نویروط
 هشت رب یتلاحره - ۰ یتسافص ره - ۰ ییلوصحتره كرام

 یتیمز هرک-۰ هکیراماخیتیزوب لوک -۰ لک دب كا ریوصت هلا
 ردتقم هلقلیالوف كب د كالابخ باعصا ندزکب ه هطوموب لیزق

 ۰ ردلکد ندرایش یکم هلوا

 افتکا هلیس هلال هلیلک هلنج زکلاب را عیادب هیفام عم

 : مکج هیمه دا

 هنناتشج راجرب هداوه رب یلطولب فیفخ یلراکزور زا ابح

 !ردیمشلدیا تقد جه هلاح یکیدتا لصاح هحجندبا سکع ایض

 یسهباس كرلطولب ندفرط رب - ۰ یکیرحت لراکزور ندفرط رب

 هبهزاح لیشب رب شمریک هلکش هقشب رب یوم ره یرازنج

 كيواكبوارانج - ېک یکیدلروک هدرلارصص نکا - ٩ یمزعزکب
 كشنوک هدرارول وا نزم هل رکص هدلکش ره - ۰ هدکنر ره

 ندنکوت سواط هضرا یور هسرالشاب هجوم هدنرارز وا یوترپ

 یتضیف رابو دیشروخ ؟ یمزلوا نظ شفت ودر ( هچلاق) یلاح
 قرغ هرو هدیک الفا ماشقا حابص ۰ زا یصح هنیمز زکلاب

I 
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 هطاحا یعاربوط هل راکنر یلووق یلقیجا رانج هرکرب هله
 ردجوم هدنرزوا راج یناطعنا كراپب را هرکر - ۰ هكا

 نیغیب هدنسبرب هدنسهت وا كنارعص هرکرب -۰ هکلیا لیکشت رلهراح

 فیفح فیفخ ایرد هرکرب !یمرالشاب هغلیجا راکم چ ضاب نیغ
 نیبجرب هدام عطسه راذک هناور هتسهآ مسن هرکر ب -۰ هغغل هغلاط

 قافوا هرک ر -۰هکمتسوک رج هنسهجراباب راهریظن هفاص

 شمن الپوط ربرپ ككرهشودهنک وا كلراکز ور رابابحرا ههج وم قافوا
 زو هکمر و ناشن ندنریدنک ود نعمای شک ود هفارطا ۽ نچ

 - ۰ ارد شمالاق لاحم هتکرح ندنسافص یرلارص ! یمراطوت

 هک دن ر وکر لاک + نسردا سابقا ره شاک هزارها ندنفوشیرااب رد

 قرهچاق ندنرظن رایغا لاج لان هتسرون قوجرب هکرونل وا نظ
 هرصهرا - ۰ شهالقاص هنراهرا ارباب هنراهکلوک جاغا

 هلب رپ ۰ راراقیچ ندنراافتخا باجهقدل و قفاوم یراکزور
 دن هکن)لشاب دلا راکزور - ۰ ررلک هغادوط قادوا

 ردا قایتشا ضرع هنارسح هنراربرب -۰ راریلیکچ هباوزنا

 ۰ راروشولوک فیفخ فیفخ
 ندلک نب رده ردفالتا تک هبا هبقرش تالایخ یبس )

 یتغیدلوا قشاع هاک اعقاو ۰ مهدونا ولرد رب یلیلب هک دنیا تح

 قجافوا وا.هسربیفاب هنسی وادوسروط كشوق هراجم؛ طقف ۰م ريلي
 راو هدتبحوا ۰ رونلوا سح یرثا تبحر كوي هن هدنلکوک

 هه هیعایدبا سبح هسفق ہد ولټ وط هکرد هدتیرح یدنک هسیا
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 < نسعاوخ ومار هيام نار رال اصفیالک»

 » نسعارطضارب لد ماک مرطاخ سدا «

 .٠ ۰ ردیسیناوجول یافص محص كناهج هنهک وب یایا را
 هلرهلیسک توا رط ابارس یفرط ره اغار یس وشر | را

 یروق وا ۰ رولوا راکشا یرس «ابتوم دعب ضرالا یہ »

 نام ندیم یک ماظع شعا فاصت همشح - راچاغا یروق

 رظن هسنلوا تفد هشرلت وارط : هک هدلاحرب ۰ رالشاب هغلوب
 - ۰ ردلباق كمروک ینایح ندا نایرس هنرادوج و هلتربع

 هدنسهرذره كلاع هسلقاب هبا و وشن یهدنساندا لا : هکهدلاحرپ

 كنار : هک هدلاح رب - ۰ رونلوا نظ رويدا یل حور رب

 شلو حور هکلب -۰ یناحور قوذ شا میسحت هنفرط ره
 ۰ رولوا شمالدا هغنابم هسلند ییاسج یافص

 ا ااو لا كرا و

 دح كناولا هدابد ۰ ردرانج زم درک نیس تباغ هل رتهج

 هدنتبوم نام ؟ رولوا ینکنو نلناط*ندلرخب نالوا لادتعا

 ۰ رینللبشب یسهرذ ره كضرا یور هکایوک هسیا
 هس ریلبنا را تعیعح و ندا نظ شفا ی قح =

 کالی هل رامناخ یرلکدلکت سا ر هد یر هد هت وا هد نم رلکب ماطر

 ( شاپ
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 بس ۳6۷ تب

 اشاب لیکو شاب ولتلود هرکص ندماشخا نود یصوصخ

 او ما هد ما نا طرق

 "هددج لوصا كنروصو ردقهنره ندنفیدل وا شلروب
 باعتما هددسا شلروسناس یتیدل وا ندنساضتقا هنرصسم

 هان وخ ندمرزوک هللا بالقنا و مالا لاک بارطضا و شالت

 هلا ساره و فوخ مهنادیبع ناحو مسج و نازبر لالمو نزح

 لاسرا اروم غو اعوضوم هه روطرب یسهلج قرهلوا نازرا

 میلع قح بانج بو هلا ناو «آ مهصک نوش و شف وا
 ۰ ولتک وش قرهلوا نوڪ د ك مهنادنبع لاح هکر داناد و

 -رمضح نمدنفا ملاع تمد یلو رتی یو ولتردق ولتنامم ولتمارک
 ناشنراکم نابا یب ناسحا نالوا لماش همانا ةماع كنرات

 هریک و یعو ندنعیدلوا ممرددمو سکر یریغندنرایهاشنپش

 نالوا دابع فک یا و ذالم رارکتب ندمیطخ و تائیس عیجب
 ندییدل وا شعشود هب هناهاش ترضح هلع جام نامالاراد

 یتیدل وا دعتسم هاا د وج و لا بارطضاو تشخو ةبلق
 ترضح تابآ تیر تاوصد هلسکن كنهشاس تلع
 تایح نالوا ندنلدبق قمر هی نوحما كمالسک لید ندیهاشداب
 ندافطنا هلا هناهاش یاوتحا جام یایحا هم رب تامهنادببع

 و فطل هدادما هلبا هقفشم هلک رب هلل ةبسح هنص وصخ یسهاق و

 ۰ هدنباب قلروی لوعشم و فوطعم یرلیزاون زجاع تورم
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 ۳و سس ۱
 "هبوجاو اتهو لثع جد یرهناهاش یانام یایاحواک ذو
 یدوست هلتانعو ناسحا ةماح ن ربنع ٌهماخ كنهروک ذم ةيلاع

 هل وا اطع و فطلرب هحهعشب ید یرلهناهاش راشخا نتجز

 نالوا دی تالاک عصضسم :یرنرضح ناشتو هلام یک
 ندراکزور رادکا ةفاك نرابهاتشیلظ دوسلاع تاذ كرام

 تمظعو رع مایاو ؛ناصمو ظوفح هدنسنادص ناماو ظفح

 دح یب نیرابهاشنهش لالحاو تکوشو ناش ماوع و لابقاو

 ماع نیراب رابرهش لیدعلا عدع مراکم لیلظ لظ بویلیا نایاب و

 نراهینس تنطلس ناهاوخد كردا ناسردا هرزوا نایلاعو ؟
 عوفرم یاوعد كلنا نالذخو رهق نارین:ضیضخ “داتقا

 ۰ نامرف یدنلق نانم بر بانج هاکرد .

 هدا تلف زلوا هرئض ندنلاصشا نیت زات ےک

 ندهاکولم نواه نيام هلا نواه طوطخ نالو هدندزب

 شاب نوامه نییام هدنتح یسهداما كلرهرک ذن نالیروب ریطست

 : هد رع هنناتک

 دوج وم هدمهنارک اج دز هل.تمح مهنادىبع ةقاس و

 نالوا ناما ٌهصسلو ناجزرح رملارخ ىلا هنرلوق قرەلوا

 لاسرا اوم تندلع یاد هاهاش نوا ھا
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 كنهنس تادارا یرقدلا هل تالاب كناخ درج ناطلس

 لک دن هنشاتک شاب نوامش نییام نیس یتیسهدنزکر فاص وا

 هب یرکاج فرطو هننردزبهش هب ريخ راحو هنکلبلاو دادغب

 رک اذت نانلق یراالاو تبوص تو اد هک زن دص ا

 ترضح ةر نیکشم لف دوعسم و كرام یسهیلاع ةبوجا هلارک اج

 نوا دی و سڏ نالیروم روطس هراسخحر هدیکح ندہهاشنېش

 لام یعیدلرویب مقر و ربرحن هرزوا قلوا ىنيع كنوع زاحا

 "۵ وجا نانل وا 3 قرەلوا مه اک دن م ولعم ندنرلیماس راعشا

 هکاقح هدقدل وا ناحو لد ٌهناخلابخ شقتنمو ناعذا نیهر هيلع

 ره و نومن ور ینلالابو العا ندنرب یرب كنسهغیلب “یناعمو ظافلا

 نوام نادح و یرلهن اکو لم ةى ةعل ا طم یهدنص وصخ دادغب

 راث ۱ یناباهج تانا تمارک تاققدت نالوا صتخحم ههناهاش

 یرلب رادحاب لع *ءدارا ه دنفح مود رم ردنسمش و ندنس هل.لح

 ندا صطاو یون ناسا نزد یارر می فرق
 رودص و حونس بیز الح هدنصوصخ هیکیربت هدیصق ًایاثو
 نا زرقا ناسحا نامرف و یرابرهش "هدافا تیربخ “دارا نالیروس

 تنازع صع و هنارتسکجا رم داد و لدع لاک یرب رادناهح

 یسهلج رولب ادخ قرهلوا ندنساضتقا هنارور هد تیاعب

 تاذ تناما هعر هلفلوا هناهاشدابو هايكو هنالمأت
 نهذ كرابم هسبا ناهج هناکی لصف یرابهانیتفالخ تاعسلک وش



 روس تیر رم و

 ِ هسلوا زمهنادنبع روصو هدنتمدخ یراهناهاشداب لابفا و

 كنرب هدکب ندهناهاش *یهانتات من ره دل وا قرفترم هم

 مدنفا نکل ۰ ردق و زلاحم و تردق هکر یدک ارت نزد

 روع# ندنسهبلع تمدحو رود ندیهاشداب تز طح تافتلإ

 زسروصقلوق ۰رویلسک یثاب هلرمزوک ۰شعا لکشم كب قلوا
 هناتسحا و تج صو و هوع كتسدنفا هک دز وا یر و نوا
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 نواه فیرشت هتاع هطلاب ندنعیدل وا زمه دسا

 یلستمو ر ورسم هر زاک وک نوزع هللا ےلع هدن را هنا هاش

 كسروس یزعرازوب هراقارط یغیدصاب كنم رقابآ كرابم هکیدل وا
 تعا ەم ەنازجام تلق هن كسکح همرازوک یکایتوت و

 یرلن مصح یلاعت زعر ۰ زلک تفح ه مهنادیبع قانشاو سس و

 هن رهاهاش نوام دوح و كرابم نالرا یمهادر كناهح

 زفلوت هنرهناهاشداب لابقاو تکوشو رعو تیفاعو تعص

 سا 2 رک نیمآ هیلیا رهق ن راتعثد بویلیا ناسحا راتک رب

 دن راهنامشلا هيلو یارا تعصع یایک اخ یرمهنازجاع رورس
 تراسج هنعدقت هنایراح لاح ع هدننعع ناس و ضر

 0 نامرف و ما ۰ یدنل وا



 م سس
 هدهسیا هدابن هیضمام مکح یاوناذ ملست رسو هباضق

 ندنوک هددع ضاماو للع نالوا یلوتسم هبدوس دوجو

 یریغ ندنغیدل وا دم یک ترخآ لاس مزور رهو دتشم هنوک

 هدرلهشط ید یوادنوریبدت كج هل هلوا رادم هنفیفح هلمایف
 هاکرکجواسنع چر خاروس ماوتان مسج ندنغیدل وا لباقات

 ىلاعت هللا ةزعب اف یرلوا البواو ؛۲ تخل تخل ماشفوخ
 لا نیغل وا ندهلیلج صیباصخ هبعک یان هلغمالاق لمع و بات

 ځد هرکو هنتمرح نارفغ هامو هناهاش نوامه تدالو نوجا

 هنصوصخ غلقلروي دازاو وفغ هج رو داش یهنارو وش

 ۰ هدنناب قلروس راوازس یرلهیلع هدعاسم
 ۱۲۵۸ هنس ناضمر ٩ ف

 هناخ دملا دبع ناطلس هدلا و ندنناسل یمرح

 كن هلج و یمهفیلخ كنزو رب یراترضح یلاست قح
 اع یمن لاو ولع ولتسا رک ولتک هوش نا وا ی رک

 هګدرود رایاد بویلیا كي ینن وکر كشراترضح زمدنفا
 رلهراجمب زب !نوسلیا رارقر و راد هدنسهناهاش تح یلاع تخت

 بونلسب هلا یهاشداب ترضح تم نان ورڼدنامز هحوب

 ناسحا ندنربهاهاش تمارکو مرک اضحت د یرب ندزلرع
 زودنوکو هک ر دن هلبا شاعم نالیرویب یرهناکو لم نواه

 تکو ش ورع یاعد هقیفد رهو نآ ره بویمریدلاق ندرب یرعزو
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 بس ۳و۴ —
 جد هعرتلع هلاک ر زک امد ندنعدل وا لو اب قفو بدبط

 ندنرزوک یرهیلغآ كراقجوچ ۰ رونلوا لومأم تیفاعو یوادت

 ۱۳۵۸ هنس ر هغ ق ما

a a E 

 عدقت ی واح ییراتکربلا نعضم تیرومأم تینہت دح ریغ نم
 الرو اباوج همهناربقح هضیرع نانلق یرباکمراکم هاکشیب

 هیس ةفرشم نالوا ناسحاو لدع راہ داوس هلتبسن هنرارک اچ

 دوهشو دوعن نیعلا ةرقو دورو ناسر تج یراهاویدخب
 رطس ره و بک ندتانع و فطل لع یکی هک ره بول وا

 قلوا بترم ندتفطاعو شزاون بیک ارت یتیشنلد رطثلا عید
 تانا نمایم تاهحوت را ۲ نالوا راشبتساو ناعذا نهر هلبسح
 هع اونا نوجا زعم هد س هحرد مر یایحا یا لو

 اوو ره رز اد لاعت حر . ودشعا رکید صرف یاقلا

 ها ولد هدلابشتسا و لاح ره و هدّنفاع دلم هشم نرابادع رظن

 aI اینا سرا رها هام اب
 قرهلوا مابانج یازج هرزوا یتیدلروب یرلیلاع مولعم

 دس و رحم لب هلتعاو E یکبا نالوا 4 موك هدم هن ام رح قح

 ةازاح لصف هدهبسبا شلوا ردقم یماضقنا افن هدهتردا |

 تب ةبواز ماش رهز د هددسورب هدردبآ شب هرزوا قلوا
 تسد اضر مامز هنآ ره بولوا تبرک ٌهيواه شون "هلعشو



 — ۳۱ بس

 : ردکموح ماشا فک اج روهشم*یثنم رابوتکم یهدیآ

 ( هنسهلیلح )

 ۰ ردشلوالصاح زین ونم بول وا دراو زک همانتبحم هلبا هتسوب

 بویلک هلابیخو رطاخ تکالف هجردو هلهجو زکراعشا اعقاو

 لیوأت ولرد هقشب هدمهسیا شمروک ینسابؤر هدتسایر مدقم
 بانج بولوا ندنروصق ودنک هسرکح هنره ناسنا ۰ مدشعا

 وبا وا ها هک هل را لاو در نرخ ی

 زوسرکج هدرازس ۰ ردقوب ههش هنغیدل وا ندزیکلکسکا یدنک

 هجراب رب زس نوسلشغاب هللا هک ردقوش ۰ مرولب یزکغیدل وا

 تعاس ر زکسرلغآ تعاسرب بویلکا یزکلکوک هلن رقجوح

 !ردحاتح هکمروک ق ترآ ملاح عب اب ۰ زکسرولی هت وا هلبارلنآ د
 ۰ نیما هیلیا نارفغو وفع رهظم یزمهلج یلاعتو هناحس قح

 هتداعس رد ۰ یدک با وج هن راهمانتعافش كن راترمضح اشا دیعس

 شاعم شورغ كيبثبو رقع ه هسورب هلرظن فرص ندتم نع

 یکیدلیا حونس هدزکم وب جد هینس دارا بونل وا صیصخت
 همرک و هنع ؛بولیقاب هنکرادت لوب بقعرد هلغملوا شاردلب

 ندنغاط روفکبت هنب هجهرکص نوک یتلآ شب ندب وتکم ران یلاعت
 هن هسور نجر هللا ءاش ناو یغحهنلوا تعنع ههسورب

 یساروا بونلوا راعشا هزک هنافیفع فرط هن هدزمدرا و

 هناي یعجهل وا لهسا نمهباکم هلغلوا نی اهد هلوبناتسا
 هج وا ندارو ۵۵ هاش وز ۰ یدنل وا لاسرا و رب رحم تب هفش



 بس ۶ ۰ ته

 هدتلمرب چه یتعم یکیدتنا تلالد هکردظفل ر نویسی ریکنا
 هنرهو ؛ زفلوو ندارم هدناسلرب ؛ندنفیدلوا شمالک هعوقو

 كمامريرو! رلیوت ندنتشهد كنینوصم هسنل وا ظشلت هلک و نامز

 . زلوا نکع كمالک ناجح هبلقو

 هکر دسلح رب بک ندهینید نیرومأم « نویسبیکنا
 وبشا "۰ ردشیتفت ینیرداقتعا هصهذم كنيلاسها یتیرومأم

 ره یا ریا هددنکد هداناتسا یروبظ یادتا كنوسیرکتا

 هدفدنل وا دا روکحذم ظفل ؛ ندنغیدلوا هداروا هدانز ندرب

 رطخت یریکنا لوه تاریثأت نالک هعوقو هداینابتا لاحرد

 هرکص ندنضارقلا كنتلود رج یب هللصوسخ * بوشلوا

 لاها نانلوب شلاق ؛قرهلوا تیعر هننراتموکح نایتسرخ
 را وطا و بهدم لید هد و زا و روج لمحه كنهمالسا

 هجن * بویمهلوا صالخ ندنلا لراعش ردغ ٌهمکحم و هن هلا
 « هرکص ندکدلدنا كالها هللا تبوتع عاونا یسهجرلکی

 هعوق و هلته كنآ یرهلوا نطو روج# نوت نوت هرخ الاب
 + زە

 ارجا همان ندو هنداحشا و عضو تروص كر وکذم سلح

 هددسا شل زاب راباتک قوج ك ا و ځابق یکیدتا

 ك ( هلا وال ) هلا ( لورک ) یدقعمو رصتنحم كنسهاج

 ةیفلت و صیضلت ندنفیدل وا "یرارثا یهدنتح نویسبرکنا و ایناپشا
 (اشابایض) ۰ یدلروک بسانم یلقن هزغاسل هلی رط



— ۳۳۹ 
 هراطخ ندنسهلئسم ره كنالوقعم یاه ؟ زکیدل وا نما لصن

 ره هل هدناب مع نالوا ندناسوسح نوسروط هلبوش قمارغوا
 ماظن هرلاع و نالوا ندناش قمالوا یلاخ ندومس هدهوطخ

 بوروک ربتح یتسذج یانبا هلقموقوا باتک قوا شب و یکیدریو
 هققد ر هدلاح یکیدنا نظ فقا و هنرخا و نلوا مولع ییدنک
 6 یلکدلقع نام نایلوا راد رخ ندبش كحهلک هعوق و هرکص

 زککیدتا مالا هلزس هدنلئاسم قالخا یلاثما كنو وو هک كعد

 او هکلب ردلکد یلوص# رخ نادجو یعوج كراکفا

 وا هدننسمارا كوبا یدک و توردا لوو هاج یاسا

 و بح یکیدتا افلا كنهراما سفن یک مہ دا ررقت بورتسوک
 یهغلابمو هدافا نسح ویتغالب یا «ردنالایخ ثعض ندروغو

 یهدنتروصهدعان اط وصخ یا وعد ر !امکحندبانظ قحناهرب
 تالقح یهدنملع یهدنهل لوا ندزعوق هثحم نادیم ییاعدمر
 هد ولوا هناغیلبو هلا عاش كظافلاو كنشود هج وا ییهیلقع

 و حراخ كموهشو لأم نوسلوا ردق زککیدنا تقد هنریثأت
 ۰ ادا باسح هدیتشاطم هعقا و

 (انابايض)

 و لیست سیب



 ۳۳ سس
 هدجراخ هک فح نکل ردناباش هکعا لع ناسناره هلیساضتقو

 ندما وعهدنل و هیناسنا تالاک لیصحت هکزس ردلکدنکع یسارجا

 بوریگندزوک یتعیبط و نوک قیاقدو شعا سفن ةیفصت هدایز
 *هدعاق هزکدنک یکمامعا فلت اجو یشیعت هرزوا تقلخ یاطتقم

 زکه سا تباث  العف زس هدهدعاقو رک | ردزکسشتوط تکرح

 زکسردا بسک یاسا ةهجنم نوعا فیلکت هدهزب نامزوا

 هروک لزعزوک هکردراو نیبرود عونرب رولید بوتسورقیم
 و روح لکا زس ررتسوک كلوب هز یریش كحوک یکیدم

 هرکرب جه هروص زککیدجناو هرهربس زککیدلیا فیلکت
 بکر كراو هيا زکیدنا رظن ٩ یمزکیدشا رظن هلتلاوب
 یهدنلکش ناطوص نوزواو یرازغجدروق كچوک یرلقدلوا

 لناح ؟راردیمزسناح ردبیلناح رنو ؟ یزکدروک یرلکجوب
 زکشاب الثم ؟ردیلکد حور قاحرا ااو لکا یرانا راهسیا

 فلت هلنواص یرلتماویحواو زکسرویدیک هماج هدکدنلت
 ؟ یعقوب یناج یتا كران واب زکسرویب دبا

 ا هد اا دا كنهدناق وب هکمادام یدعا

 و یلقع ناکما و صقان هلبوب زس قلخ راسا زکسرویلوا
 . توعد لصن هشدصت یزک اوعد نالوا تبثم ربع یسجراخ

 یکناه یماکحاو زس مه ٩ ردفاصنا یاضتقمو ! زکسرویدا

 لصاحنبم مزج هنغیدل وا یرغوط هدزکیدنراط هلتبناتح یوزارت
 ندنغیدنراط یرضوط كناربموا هسیا لقع نام رک | ؟ زکیدتا



 بس ۳۳۷ —
 رض ابا ا تب لس لا و اخ

 رارودا فیلکت قمر بورا وق هلزع رلقنرط و كع تا كيچهزب
 یا هک را و موق ردق هن هداید رارویتسیا كعد عنتم هرنو یتعب

 یناكيج مدروک نیداقرب هدهردنول هلهزوک نب یتح ! رار كيچ

 لهسیا ربببورابوق هلل ومس لصف یثعشبزب بودا حج رت هثعتب

 ینجوچر ید ری هلتذل لاک هرصیا هرصبا هلب وا یا كيچ هدوا
 اک ایتیرافترط و ك ریدشلا هغمرا وق تا هلبراقنرط یرب ندنن وایص
 یم زمرا وق یری راب وق هلبراقنرط یتا هدنکیدوب كالمضاح هروک

 هدنش كما یرابترپ بوی یراناویح موصعم ۰ ؛زکسربروک
 رتصع هدنصوصخ مزاغو ن مرولوا عبات هتعیبط لیم حد
 شوح مل یناه هغامد ملکذ هدنسهیعاد تازاحم هعابس تافاکم

 یرثنل وا ملا لکا رلنل وا مسلا لکا مو مه مریب ینا هسرولک
 هکن سيم عروک ردقو تذل ردقوا هدنموط كرانا ارز رازی

 یتیرارب یرب هجا نیهاش شوق هراق وبا دروف نالبف نالسرا

 دیص هجرس نیچرکوک هنروط یک نویوق رغص تآوهآ راز
 محلا لک ا ةقلخ كناسنا هکراو اهد زوس كجهدر رردا

 و لقع تفص هکمادام هلی هجر دقت ینیدنلوا علست یتیدلوا

 ندعابس راس هلباهناسنا فاصوا نانلوا تب زام هلبا ربیع و
 ردازسان هورکملعفرب یکح ور قاهرا نوجماناسنا ردزارفمم
 ۰ کین نیس هد

 مکحو هکلک هروهظ ندیناسنا قیقر باقرب زوس و اعقاو
۳۷ 



 بس ۳۳۹ سس

 هدٌزمدوج و زرویدبا وجو علب ندرب یتاقولح كي همت تعاس

 رارویدبا ادغ یزعدسج مزب لصتم ید راکجو كی هج یک
 یتیرکیدکی و یدغت هلالک | یتیراررب تان وکم نوت لصاشاو

 قترا رولیروک لاحو تعببط یاضتتم هتشيا راروییدنا وح
 هدلاح زمجیدل وا ندنسنج نابتا صیصختااب هدمه ناویح مه زب

 هلزلایدنک یرلناویح مز ًاعبار ؟ لهدیک هنفالخ كتعبط نوچ
 ردا تابثا یتخدلوا یعسبط كم لکا ید نمرفت ندکعا جد
 معاف هشرپ تعبط تداع هدزعافولأم یک | اریز ردلکد لیلدرب

 هدمت وابص نالثم ردشلک ندنداع هز هدنرفن و یک یغیدلوا

 اک دا كمك نوبقیدع هکمروناص مدیلوا یدرک اش باصق

 و AR یتح یدرولوآ یواسم هدمرظن قمن و
 ترفن نوجا تنوعا هارکتسا ندنکلواو قیرفت یتیم هلا

 میسر فا تاش ندیذام هکلج تو ندی یو
 -ردلوا نساه شلوا هندنک یدنک اه ناویحر هسقو ردهیناث

 دسحو مشو بولوا لئاز حور هدهدنروص یکیا كسشم

 اوا ن لا رو رخ یا رکا رک کا نظن ربلاق
 هراتسا لزوک رب هلکنا هرکص هسروتاب هزا بول و نامه یغواط

 رب دوخاب زکسهلی هدا قرف نکردبا لکا یتازس سیا ییابک
 هدزکفیدلو ناوبح وولوا هدزکسهنلو هدنحما طقاب هرصاح

 شک ندنداع هزب ریبئو قرفو هکكمد زکسهیع بودا هارکتسا
 لصا ها راقلاق باپسا نالوا ثعاب هنداع نامز هره ردلاحرب

 ۰ راد ا یو



۱۵ 

 موصعم زانو فیعضردق ناشواط ؟ یمزعا تابا یلاحو قرف

 یتیدلوا ریارپ هدناسنا ) ناویح یصتریرهو ردقوب ناویح رب
 هظفاح یتلسن یا بوزک هداوا هدراغاط ردنعثد اک | ( هدلاح

 هاقو یتسفن نوجن نکیا یوق قوچكي ندنآ نویق هدروییدبا
 یرویس تدع ترد لفل وش راق هن عا تكناسنا ماه 9 نوسممدا

 نویق ردهدنراناب یلتسوا یلتلا كن رشید یزا هکرویلیروک رشید

 نالوا مصحم هناناب زکلای یراشیعت یکن اشواط رغص تآ یک
 یدک كوک تروق نالسرا سکعلاب زلروک راشیدو هد رانا وبح

 هرانوب رونل وا هدهاشم یلاثما كلران و هدرلنل وا شیعتم هلام یک

 ندزلمب یت وا یتااهد دوحولا بحاو نداقلخ یناسنا هدق اقا

 هدرلشلا نالوا هکمزا تاو شعار نوسحماكع تا یا لوا
 لیلد و یدعا رولیدا لالدتسا یغیدل وا شعوُف هنجما كن غا

 قترا نکریروط ىلع هدنجما ءلزغا هکلب لکد هدنکوا زوک

 یلخار یملطعم ییتهجرب كنقلخ هلیضغ دیلعت هن زلف هروغانف
 "هدعاقو هیموع تداع نالوا یراح هدهّیاس یایشا كتعببط الا
 لاحر تعط فالخ هدنو جد هدقدنل وا قبطتو رظن هنسهیلک

 یتیدلوا تصیبط مکح باسحا هکلب هلضف ندکدلروک

 یهدنرزوا باتا هدنویوف ینویقدروف هکنوچ رولیروک

 یرتلاب کهدزکدررویدا لکا یتیراربیرب هدراکجوب یرلکجوب
 لک ایقیررر ردق هنغلاب هکرویوس نده رومات هنن بوک یوک

 ره نوکر ه هلا زع-فنت و زما وشهو تالوک ام راروینیک هللا



 ۳۳ تب

 یتوتاخو راهسکچ وریک نیزسنقار هکمجا هرکص بورتسوک
 یرلکوب نالوا یرهوسک كرنا ؟ یمردیک هزکشوخ رادسغاص
 اسنک | هلقح ه هزکترص یدنک بووص ندنربص كرانا

 رویشوق هغر دنووب بودیاسبح نون یزک وا ؟ زکسرویی دا

 هنتسوا بوروا لعن ندرومد هنغایا مک نوچ هننغا كنا زکس

 و قحوب ؟ زکسراشوق هب هبرع زکسردلکوب لوب هنت ریص زنی
 هزس یینبحالص الیتسا و بلغت هن رزوا كرلناویحو و یتیلها

 هشرللاح یرتاویحو زباب هک زکسکجهد ؟ یدتا هجوت ےک
 ! تجه بیا راردیافلتیرلنا رلناویح یصتربب قهسقارپ
 وای دمو تشود مچ یراپ تاذ ندا قلخ یرانا یلاحواب

 وش ن هتشیآ » بورغاج یرلناسنا هدکدتا دارم قعارب یرانا

 رانا ویح ىح رب ندن راقدل وا فبعض رانا طعف غجەدا راي یتاق ولحم

 « كدا لفکت هتس هظفاحم رانا زس رانه روق یتیرایدنک ند

 یروسیروس هج ران ولمهد رلغاط ؟ یعدتا فیلکت طرشرب ی

 رروباشبلصف رلکشا راتآ رازوکوا یثحو رایج ران ویق ینابنزک
 ؟ رویلسک یرهلالس نون ؟ رارویمت رب نوجن زابجت رب یرلنو

 رنو اما ؟ یمراو یراکپوک یرلنابوچ یرلبحاص كران وب
 زک هس ريد رزعهچاق بوشوق یکربیشحو ندنراقدل وا ( یکناخ )
 رب مهقارب ییراهقایهرک رب هله ؟ رک دز هش ندا يکناخ یرلنا

 تئاطب یەدرانا ماقاب ران وسبا لسانت هدنرح لاح نطب چاق

 یهدننب لرل هلکر خ ناو هدالیاب هل ر:آ نانلسب هدروخا یم ربلاق



— ۳۳۳ 
 هلو ارز لکد یالوط ندزکفیدل وا را ندشمده كنان رب

 ب ورغاب هلبا لاح ناسل نکررابوق زسهدراهویم یهدجاغا هسل وا
 نوا تانك هشدح نییرت كتعسط نب هفقوط اکب ناما »

 ماسجاو یلقشیا هدیتکیدید « جوریذ قول رب یکیدربدشتب
 ر هدالا رب یهبنایر تردق زککیدلا ردقت بوروک هدناناوسیح

 یلمروک ید هدکعچ یراصرب هدنسهناد یادغور هدمزوا

 قثرا هسراو هدزس اه رتتفص زکفیداص هدرافوو
 ناجا وا هد هئابن زک هسریجا لل هناوبح بوقارب یغلرادفرط

 قفاوم هب هناسنا تعبط یکی ید هویم تابنیک زککیدع م

 ۰ زکیدبا ییمامروک
 ارز زکیدا یلغا باشجا هدندنو زس هصلک هنصوصخ دوس
 لرو لاوحب نالوا: اعم سانا رام لکو رد یی وب

 سيخ بوردل وط هرللغا هلبا قاشعسا ه یرنوب وق زکیدا

 یرادوس نالوا یرایعیبط قح كرابغازوب كل رلیزوق ؟زکسروی دبا
 هلا یسهدلاو لزکفجوچ زسرکآ ؟زکسرویدبا بصغ نون
 تی رک اون یاک یا هنلا كقولحمر یلتوف اهد ندزس رار

 كنوتاخ و رلهستوط هدننراظن تح هلهج و كحهمهدا رارف

 رهسغاص ارج بوسیرو هنفخوچ نوتبسو ییدوس
 هدزب یناه هددسل وا هدسلا كنوتاخ كمامر و ییدوسیح

 هنرناب یتیریغازو نوجما قعادلا یراکنیا نایمریو ییدوس
 یغجوچ یک ینیدلغاص یدوس هلهجولواو ییدلروتک
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 تردق هسا روصت و زکسکج هد نوسملوا تاحردو بتاره

 هروک هنرتقلخ روص كتاناو بح ؟ردیلکد ددح یهلزا

 یرانلوا هلیشرط حاودزاو هلیسهطساو محرب یرالسانت
 بووی كرهنلسډ هلا طالخا و ناق هدعسج رب بک مندصاذع و

  9تا و تواو دوسو یراناقج ندهطرع دوخاب ندکیلدرپ

 هدیوناط حور یذ یرانایوب اردن یرهلوا شیعتم هللا
 ناسا دو وتو شید کو نیم درب تا
 بکرت هللا رصانع رکید صوص هنریدنکو رولک هلوصح
 لح زونه ندرصنع جررب ر نالند قاررط بودا

 4لا درم هرکس ندک دلو هللا هبمات داوم ماطر ناش وا فثک و

 رصانع ندا ایحا مه انفا مه یبهراس ماسجا هدرنا و راراقبج
 تیلوفط یهدنایح رع بقر بولو شرورپ هلا هیهاو

 تقورهو راردنا تدم لاکا یقرهباضوا هتخوحخو بابشو
 لتقف كرناوبح هسرارولوا كفنم ندلصا نالوا یرتایحرادم

 لئاز ندنریدنک تایح رثا بوناضوا هوم یک یهدشلاح

 ؟ زکسزعا تراسج ندن هکعد حورید هرانو زس رولوا

 ماطر شلوا لئاز یرحور زکیرباخذ ناروط یلیغب هدرابا

 هدراشنا توزا هدرانمرکد یرلنا رس 1 راردیلکد هّتس داسجا

 كنزوق زس هکرویلیروک ؟زکسروییدا لکا لصف بودیا عبط

 نوچکنا هدزکسرویدیشیا یتغید غاب ١ زکسرویدیا تجرم اک
 یکیدتا نیوکت هرزوا لاکو تعنص ردقو كتردقدب هسقو
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 ین مما یک الھتساو مادعا كحاورالایوذ زکلا یناصتا هلا
 ندماسجا رع” یشام یلزوک یلشاق یلقاا یللا ؟ ردرصح

 "هربخا تاتیقحت ؟ ردیقو قولخ یحاص حور ینعب تایح هقشپ
 كنهبلص ماسجا هجن نانروک داج هزب هکلب و كناناب هيلع
 تا4 لباقو تایحر حورر صوصح هنرادادعتسا یدنک

 هدرلا رعص لر وزوف رانو وف یدما ؟یع دعا تابثا ییرافدل وا

 ندرادوس بوروک ییراقدالت وا یتیرلکدزک بودشیا یتیرلکدلم
 ردقو قترا بودا هظحالم یغیدنلوا هدافتسا ندنرکو

 نایرپ هرکصو قلزاغو قول یلناحرب زمغیدل وا رهظم هنفاطلا

 فئاظ و یتعی هقوقح تیاعرو هتم رکشو هتجرم ك بود
 یک نونلا هدرلالراتاب هدرولیروک یغنیدلوا راغم 4 هناسنا

 نالوا شریو قذورو بيز هرلارحم هلتفاطل كنرو شمرارتص

 ندهناد یدوا هسروب هارد بوغوط لصن یزوفو
 تبثاعو قاس ندرمز ندهرکص قاربب لیشب ادتا هدقدقج

 هلرل هناد رسصهرص یا هرزوا اشحم تربح ماظتناو بلترترب

 هنسر كراجاغاو یریادغو نررک هنلاح قاشاب ولم

 یراهویم نوک انوک یرلکدردشتب كزهكچ كما و تجز
 دک کوک یزیکعا تج 3 هلا یاس قازوا

 یتاتابت زس اما ؟رویلک هرطاخ نوڪ فاصواو فاصناو

 میابط بوتر یتعی زکسکج هیتسیا كماقتا دع ندحا ورالایوذ

 هدنتلعت هب هعونتم ماسجا كحور هدنوسل وا فالتخا هدماسجا
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 كقراتولب یرابانتجا ندنام ول لکا كتشدرز نالگ مدقم

 اه ه هناسنا تعبط هلهج و ییدکو د بواص هدهلاشو
 "دلازا نددسحرب هکلب تبوبلواندنرلکدتا مزج یغیدلوا قفاوم

 ره رانو هکنوج ردندنفیدلوا بسانم هحرابهذم كجا حور

 معز لتعتم ربغ درفنم رهوجرب ماق هناذ جور یهددسج
 هندادعتسا هسردا تقراش ندعس ر نامز هنره بودا

 یهدنو راردباداتتعا ردروبح هلولح هبلاقر رکید قفاوم

 فرص ندنتهجوب كنهلئسم ندنفیدلوا ناب جاتح هسیا نالطب
 رطاخ هدنشحم یتیدلوا یعمبط نوجما ناسنا كع تا زکلاب هلرظن
 : لمدنا داریا یتاعلاطم ضعب نالک هرمصاق

 دوخا كمردلوا یناویح راندا مور ییبهذم لروعانف

 وصالخ ب 1 اعدا یتفیدلوا هناسنا تعیبط ریاغم كع ین

 تم رکش قوقح تیاعر تقفش تجرم تقر قرهلوا ناهرب
 رارویئوط عیفش هدنعفوم دنس یهیاسنا ص وصح تافص

 دع ر هل هی یدنک یتاناوبحو یک عابس یادت هکنوخ و

 لبا حودمو زمگیدی هرکص ندکدکع ندنرلا یصئاو باصقو

 یتببط ینتعوقو ندناسنا كنوپ هلتهج ر کیدا قیرفت یتیم
 هتعبط |کح هورکو هک رونلوا نظ رارویتسا كعد ردلکد

 ییالوط ندنا بوریو یتععرب هج راب رشم یریغ ندنهل عضوام
 ۰ رارولیک اب

 فاصواو كناسنا هک رونلوا لاؤس هرانو لوا ندهلج



 حس ۳ ۱

 رب یربد یررروا رنو كس عا رار لا وا کلا
 ؟ثاسیم مهدبا تراسج هغم وط ینغیدنادلق هدنتلا كکر شید تا

 نوجا كمربدل وا هعفد یکیا یناویح بوک ! ناسنا یلتجرم یه

 تیافک هدو كسریپ هرکص رالشاب هکمریدلوا ادنا ینا نس

 رازمربدلاق ینا ؛لراقساب كنس رولک هورکم اکس ھتیم م زا
 لیوحت هللا تارا قرازبق قفاناق كمریدشکد ییلکش هلشنآ

 رلیحمابک رایجشا ربناباب همریدصاب قجوص اکس رولک مزال كا
 هلراشعن رام نسو كج هدا هلا زا ندنس ینترفن لتقف یک

 لدبتوب لدقناذ هوق کات  ردیضتقم راهسیک كجملبا سابلا
 زوک و نوسعا در یش نالوا یحاس هندنک بونادلا هللا لکش

 < 1 نوسرپدی اکس یراولوا كجهیغا لمح هقفاب هلی

 ردهب در ید كناشاب اض یئراق هر هلاممو

 "ده و هدقدنوقوا یسهغیلب "هلاقموش كفراتولب هجرکا
 نوک یسرا درابزوق نایالتوا هلیلاح یک هدرباج هدال وا

 ناسنا بوک هنکوا زوک یرشروط لیصا هدنراناکد باصق

 هلیفارطا هلئسم نکل رولک یکجهکزاو ندکع تا نامه
 درج و هنافوسلیف ٌهطسفس یمهلج كرلیدل روک و هدکدلنوشود
 ترابع ندهنا عاش رکفرب شف وا ذاا نوجا یراهظا تغالب

 ندنا كرک كروغاثيف رک هکنوچ ۰ رولوا رهاظ یغیدلوا



 تب: ابی

 عون یسهلوذب فطاوع كرانا ایوک ۰ زکسروبلوا نون یشراق

 هک ردکر وب هن یکدزس یمروبعا تیافک هننایح ٌهیاقو رش

 هزسو یرلکیک هلرهویم یرلکدرو ؛لرادوبعموا هزکیراهرغس

 ؟ زکسروق ربارب یتیرناق هلیرادوس كراناویح نرو یتیرادوس

 هنیرابناویح سح رلنالسرا راسراب زککیدید رلناوبح یتحو

 نکل رارریدل وا یرلناویح هقشب شيعت یار هلتیعت هفلجاو
 هرک هنالاظ تادذلت هک زکسناوح قاب تاقزو ندزنا زس

 راس زککید كرس زکسردبا تفلاخم هزکسح موزاالب بووا
 رک یرلناوبح ناب تا رس ردرلکد تاناوبح یاس رناویح

 یدنکو  موصعم زک اهتشا لس زکسردا دیلقت هرلنا هکلب زکس

 شحوت ندزسو نایلوا یراترضم هدسیک و نالوا هدنلاح
 لباقم هن راتمدخ ردص وص# هراناوبح نداتمدخ هزسو نابعا

 ۰ زکسردا علب و لکا یرانا
 تا یک كدنک تعببط یتس رکا ! سانشات تعسط لاق یا

 نوجا لکا یکلاشا نالوا یحاص تایحو سحو كيکو
 كتعبط هنرزوا هروفنمٌدعطاوب را رارصا هدکعد شعاب

 ! ردلوا لدنک یرلناویح بوبا دیق یهارکتسا یکیدربو اکس

 هلکرلا یدنک نس نرسقلوا روطاس یاب هکمّتسیا كمد

 تريب یرلنا هلکر اقنرط یدنک یک روا رانالسرا ریدلوا

 یییزوق رگ هنسیرد كنا یتیرلهم: هلهجراب و ریصیا یرفص

 روموس بوی قا یاحجوص ینیرتا هلا لکا یرد یربد
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 شل قازراو تم ردق ه هک كقاب هزکفارطا ؟ رویا

 رلکلهز وارلالرت روی دبا لصاح راهویمردقهنهزس مارا! روت ۋا

 كاس: یزس رلناویحردق هن !رارویدیا شڪ رات ور ردق هل هزس

 ندرلنا !رارویدباادهاهزسینیرکوب نوح ازکسابل وینیراد وس نوجا
 رو ردنا باکترا بضغ هلوقم هنهزسلتق لاعفا زکسرویتسیا هن

 !زکسشلاط ردق هزکیزاغو هرلماعط و شع وط هلبازر ولام هکو بلاح
 نالاب نون هلتاکش ندزکهدلاو لرد رویلسب یزس

 [۱] زرس ندا دابا یتعارز ةسدقم لوصا زکسرویلیوس
 [۳۲] ۰( سوک اب ) راکتانع نالوا اش تیلست هرناسناو

 ذاا دوبعم شاب هج وق نانوب ناتسرپتب رطاسا زرس [۱]

 زفرب بول وا هلماح ندنردارب شعا یشادنرفزف لس وژ نادل وا

 یتعارز لوصا ایوکش مریدباق هن رادمکح خزود دینا شمرغوط
 (قراتولپ) شما نوتاخو نزود یتتالا تفج و ندرک وا هرلناسنا
 سابا یسیدنک هدهسزعا دافتعا هرنو هلتهج یغیدلوا ےکح

 یناسلو نوجا كا بوغم هدقلخ راظنا ینباتک ندنفیدل وا

 ۰ ردشع رلل وق

 جرم

 لصاح زسحاکن هلی وژ هرابز دوهعع سوکاب [۲]

 دنزو ر ادا هروک هرطاسا لوق ردنرپ نددال وا یکیدتا

 ۰ شعاو نایاب بارش بوریدشنب یهزواو نکید ینادف هعصا

۳ 



۱ 
 یاوهشغ وا لیکشتیکی نیمز !هلدا رظن ادا لیلذ ردق هز و

 راشمامریک هماظن تحت مساوم و لوصف زونه هلغلوا شمالباق راحت
 ییرالحاس ندقرط ره هلبسح یدارطا یی نایرح دل رانا یدا

 نوغروط رللوک یچوا هدک ولب ترد ناد یور بودا زواج

 ید كولب رب نالاق ۰ یدا قرفتسم هلبا رلتلقاتاب نرد راوص

 وارب چ” ضرا «یدیا روتس هلراجاغاو رانامروا زسلوصح

 یدیغوب زعالا چ كجهروس تفچ هدمزب یدا مردشنب هویم
 تقو الصا نوحما هسیک نکا قدروطن یلامعتسا تالا و

 طا نیشیق یدزلریا ندزب قلجا هلتهج و یدبا زک داصح
 ید لیشب [ضمب ۰یدا یرلفواق حاغاو نوص و نم داع

 راناسنا نامز هنرهو ۰یدرولوا تفایضر هزب یراکوک هدنوفو
 هجوف دوخاب هشيدرب هسیا رار ولی هلو طومالپ زوج یثع هجوق

 نددنراجتوس قرهرضاچ راک ر رابقرش یغاط هدنفا رطا كنجاغایشع
 رانا ۰ یدراردا قالطا نمهدلاو نمهاد هضراو راراش وا

 یسهایح تاقوا راس كناسنا یداو قحا یرانو وا یراما رب

 ضرا بولک شيق تیاهن ۰یدبا ترابع ندنلذ ندتچز ندیجآ
 یزعایح هدقدل وا مر و یش رب هزب هلغلاق نابرع بولیوص
 روبح هرانخا یتئاند نایلوا قبال ناش كتعبط نوعا هظفاحم
 هسبا ندلوا فلت هدکلر یرلنلوا یشادقرا تلافس هز بول وا

 ۰ هلدلیا لکا

 رابحا ےک یر هککود ناق ! لناسنا ملاظ یازس نکل



e 

 لتق ر یرازوک كنا ؟ یدلب هنالباص لصن یرومد ر هنکرو
 راکددع و زجاع ؟ رایدلبهدنا لمح لصن هکعا رظن همادعاو

 هراب و هنغیدلقاط هلاکنج یساضعا و هنغیدقا یناق كناویحرب

 هدلاح یغیدنلهجراب وا ؟ یدلسیهقاب لصف هنکیدلدنا هراب

 كراتا ؟ ىدتا لمح لصن هنسهرظنم لرلتا نت زونه
 هک تفو 4 ٩ ریدمرردنالو یناکوک كنا لصن یراوقوق

 هايس یکهدنرزوا كرلناو هغفقوط هلبلا هنرلکلسب لرهراب و
 ٩ یدلک را لصن ٩ یدعنرکیا لصن هصلک هکر یناق لب و

 هدشنآ ۰ شلترس یر یرد شلزو » ۱ یدمر روا یرلیوت لصن

 هدنن راقرابوط ۰ زکر وا یرلناربب لصن ناسنا ۰ رونلاریج ربتا بابک

 بوینکیچ یتعببط هعفد كليا هسچ وا هتشيا « رونل ریص ناوبح
 نوجما ناویحر یلناج هعفد كليا و هدنفیدیاب ماعط جرکیارب هلبوب
 یدغت هلا ناوبح نالوا هدقالتوا زونه بولک اهتشا هندنک

 للزاغو لصنیبیزوقنایالابییرللا كندنکو هدنکیدتسیا كا
 هدنکیدنلبوس هندنک یدنک ود یلمروشد لصن یللهجراب لصن

 تفایض و ناباش هبحت لصا یدا لّعاسح و رکفت ییراروش
 هدهکلب اما ردلکد راندا دیلقت یرلنا ردرلنایالشاب ه هنالاظ

 هدزب نکل رارولیهدیا تمذ ٌهیرت هلرلترذعم ضعب رلیحترب و
 ۰ رابق راپ رابهدایز تاقزوب ندرلنا یز یشیلوا و ردقو رلت رذعموب

 لک وس كقح بانج یا ) هکرارولی هبد هز رامدا یکلوا و

 نی راست ردق هنزنس !لدا هنزاومو سابق یرلنامز !یرلاوف



 RE 4 2 تک

 E EN ؛ةسل وا هدەر ندنرات واعم ےل یچس . ؛ ردا رلت واعه

 ۰ رونلوا
 نالوا ندلیف و هسردا وزرا یتندم روزت زب یدعش

 نوګا ندمت ۰ زردبا" ساشا قهسرولو هدر یهعفا قیانح

 * یک زمشیدلوا جاتح هغلآ یکعا لکا یابک ولس ندرایلنیج

 ج هددکعیا دیلقت هنا انم لوصا * هتسناد رورو
 ۶ ما ها اه ی هه ره زاها زا

 ( لار

 دلاممر أ ) قدات ول « ندامکح ربهاشم

 یس هر وهشم

 ( ردشه وا هجرت ندنفرط موح رم اشایارض ت هلاقم و )

 یتکیدتا تانتجا نوچ نی اار لروغاثف اکب نس
 .تراسج لصف هکم راروص اکس هلاقلاب هدن نکل «كسراروص

 هنارب شفلهرب یییزغا ادا هک كمداوا یدبا راو یسهناسنا

 هلیشید ینیرلکیک كناوبح رب نشیکچ ناج ! یدریدشالفای

 تعاس ر و یدنروتک هنک وا یرلهتیم «یرلنایمب مسج ۰ یدریق

 هنسهدعم یراوضع نروک ؛ نابیرو نروکو ؛نایلهم لوا

 كقولم رب یلسح ىلا كنه یک وا ؟ ىدا وحم بوریدشا



 ۳۲۳ بس

 ید تایشعف منم هدنفرعت * لاک هدشباسآ هکنوج ۰ رد
 ۰ ردلخاد

 كجهدا لادج ریثکتو سفنفالتا تارکسمهک " هدنکلعرب
 ناص و هبصرفا للع هک " هدنکلمرب ؛رول وا عیاش هدراهحهرد

 ؛رونلوب هدتژک ردق یسیرواپ ناویح * یسبغآ شاب اط ردام
 ندشلراذک راک یتلیحالابو ٤ ندتفارظ هنهادم هک " هدنکلمرب
 داتسف قالخاو بادآ هک « هدنکلعر لصاح ؛ رولوا دودعم

 ۰ نمهلوا لاک هل.تعبط ید هدشیاسآ ۰ رونلو هدنلاح

 لاک د ص نک اا كسک ره JE‘ هدشیاسا “ هله

 كتيندم' ىك قلو عوقو تالت ندقلجا « ندنغيدلوا هدکعد
 یرللاح نالوا رها-ظ هلن دم فر رعد یعلدل وا هدنف الح فرص

 قعوط ل ولعم و لک هرب رب یصیه كع ۱ دع نده دم جات

 ولرد كب یلاح یهدان ور وا كتبئدم هک " مل هدا ضرف هدرب

 ٩ نیساک مزال نده كعا دیلقت هاب وروا هنماعیمام نوح ا ماوقا

 هدنف رط ر و كناسد 4 مراد هلع قدامح ماط 7

 هسا وا هدهد راک رلثم وو ىزا ۇس هدر ؛ روشک د

 هطسا و هسل وا هدهر طاس ا : زدکلام ها فنا كص ¢

 كوي وس ۵ رسد یچس هسا وا هدو ر كیرخت هطسا و ؛ ردکیرحم



 بس ۳۳۲ تس

 یک شم ندراوص هلیشوپاب و ؛ شعا ناکم یط هلسهبغ
 ۰ رارربتک یایح جیاوح ۰ رردیک هنفرطرب وا ات كناپج
 ۰ راردنا راشا هنعاا كن رشادنط و

 هداند یک هسا هداند یکسا رک | ماوقا نان اللوق فارغلت

 ندننارثأت كنهعقور ندا روهظابو ندنتفاذح كيبطرب نانلو

 هر رو رم هلوپ وب هه زد
 هلترح « لکد یماشب زکلاب یدصت و قح كناسنا هدر

 ربغ ماوقا هک ؛ ردي لاق یشراق هبهندقم للم ردقو ۰ ردماشب

 ٩ رانیسلس هدا هظفاحت یتیرت رح هندقم

 بسانتم هلینرزک كيعسقاشم اماد یتزک كنیقیقح شیاسآ
 ؛ ردنا دیلوت تحار رب یسیدنقص ره كتنئدم ۰ ردشلک هلوا

 ۰ رول وا بجوم قیذا كی یتحار ره كتشحو
 قعشغیص دنسهنان هوق كضرا زکلاب یحاوح كناسنا

 باعیتسا یراخدانازخ كتبندم هسل وا هسلوا ی آ ؛ردقو یلاقحا

 ۰ ردندنلسف كلوا زسلجا قماشب ردم هصالخ ۰یلیهدیا

 هنترورض كاهورک ربو هایش هجاب وروا كتبئدم رکا

 هدل و و هسیا رونل وا ضارتعا مصح هنرلتهج جاور یکیدر و
 ژدقوش ۰ نیا یلست هک « ردقو لقاعرب ج یاضیرعت نالوا

 ندننآ ارجا صیاقن لکد ندنسهناذ ضراوع كنايشحف هک راو



 یا
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 ۰ ردیف ناهرب هنفیدلوا قولعر شلدارب نوجماقموب وا
 هب هرطافتردق هدنتلخكناسذا كمروک دناز یتدندم هیلع ءان

 ۰ روالوا دع ندنلسف كعا دانسا هصیقن رب “ىك ثبع مالا

 نسح رشپ تعط طقف ۰ زا هدابز ندایع هفوح ؛ توا

 دمت نددل رم ناو یزرط هب هک ۰ ردلئام هماظتا

 ؛نیسلب هلوا بیبعت ناناشندهن قلوا

 لاکا یتایح مزاول طقف ۰ زقلاغوچ ینایح نوتلآ ؛ توا
 اضتقا ٠ كعا تعجا رم هبیبط مدآ ر شارغوا ه همس ۰ ردنا
 یعفد كنتلع ؟ ردیلکد حاتح ههراب نوعا قلآ یتاطاعم ندا

 تحص *هداما یقره الغاب یکلما قوما هنل وق ؟نیداب هن نوح ا

 ؟ نيستا

 طف ۰ زا تمواقم هغ) هتسخ " هلجا رلان رک راک ؛ توا

 نرف جاق ر هلن روم و تفاطل ۰ رروط یشراق دی “ هاب

 لا هدالوا
 رب یسهلاع لصتم نوجا مدآ رب زسا یراهصا ؛ توا

 ۰ ردقوب تفاطل رب هدکشا یرح هک | هدراقاقوسهد ؛ بودا

 « یتلا هدیرادصک تراحت و یعس باععا هدر نالوآ زاغ طق

 روصو و ؛ رول وا لوغشم هلیشب رب وشل | ابو هلمشیا تعاس یدب
 ۰ راباق اهد رعر هنززوا رع هلت

 «ندیک هرارب كالتعاسزو جاقرب هلبا روا وایو رفودنموش
 ثمارک رب كنفرعم هسا رلناناقلج هدنرزوا زکد نوک جاقر ای و

۲۱ 



 تین °4 سسس

 ؟ تار , یخدم یبهلحا ران نیت ردق وا  شهرداادب راقاتوق

 شمردیاادیب زاغ هدقاقوس یردمک تیندم ٩ ردناعنم یم هتسح
  كنسابرقا هروک هناسنا "هرکص ندقدلوا لئاز یثنوک كهللا

 رت یتذل رب ؛یک قلوا دیفتسم ندهلاع فالتا هدب و ریک هنسهرآ

 ٩ رولی هنل وا روصت تفاطل هل "هدقعالوط هوبق «هوهق "كرد

 و "هیلکر هنتماقا ؛ شمربتک هلوصح رارف ودنعش «راروا و تدندم

 نالتعاس زویحوا كمدآرب نالوافاک قارپوط من ودیکیا هنتشيعم

 یاتحا هن هقلاق هدنجما رد نوک نوا «شبو «هکشک هزرب

 ن هدهط وا یهدنشاب یناب ؛شللاداحا ینارفلت تبندم ریل هلوا

 کرک یتاعوق و كنا قب مآ هروک هبهراجم “نایب یلاوحا

 ۰ اذکو "اذک ؟ راو انعم ه هداج

 نوت نوت ندندادتساو تعبط كناسنا راهعلاطم ولردو

 دف نام ت رد دلو ناسنا 4 «زروبروک ۰ دوا تلفف

 كناناوبح نالوافورعموروهشم هدایند "نکیا هدنن ود كناناویح
 یارعص ترک و و ۰ رولو هدایز تاق كيجاقر ندنسهفاک

 ندنو ۰ رویلیروک هدتندم یارس تداعس ؛لکد هدتشحو

 و ؛ ردیلفاک لرمشب تایح تددم هک " رول وا تباث ههادبلاپ

 ڭغا مارق هنهلع تندم اا | هرورمضلا جد ندنوش

 ۰ ردهدقلوا نیعم هدایز ندرلد ودبح ؟ندرللناق هاضق لجا

 یکیدتا راهظا هدایند هلبارکف و یعس كناسنا هقشب ندنو

 بونلراوب هدرفارپوط و كع كمنا هچراب رب هوا عباد هجن وب



 ت
 هنسل وا یر ورص قماماتیح هنا دره هدنلا شیعل هرزوا دارفنا

 ۰ رول وا تنا اه دی او رب یابتحا هر دم كاتتا هسرىلىقاب

 هسنا روهظ هدنجا موقرب راشد هرز وا دارفنا نژود رک!

 لا ف نوع وا كلام هب وک رب قجات هد نڪا تلا ید

 ۰ یدریلک مزال قم وا دع یرایتخح
 هدشیاسآ " لکد عاقجا تیندم هسیا هدنرظن تساس نف

 ۰ زّرسیا كعا قیفدت ییرلاروا ؟ ردیلکد ؛ردیممزال یرورمض
 یلاع لاوحا هدرلبا د رګ ندنالابخو تاداع یییدنکناسنا

 هلی ال یتظفل شیاسآ هسرونشود هللا رکف روضح و مد لادتعا

 هکر بلب هد ا ورپ یی : هلهج وو و ؛زامهلو فا رعت كجەدىا دیدحت

 تامدآ ی ك ۲ هما هدنرزوآ یت ار و هک ی

 سیفن"شیاسآ یکیدروکهدقمو وا یتسوش واو قهرویوطیننراق
 ندنتحار كل ران ال وا قوا دعع ار 1 هدهل و راق یلزبدلاب و هک راماعط

 هايس ریل ر دل رمتق RA تشلعم ولرد یکا 9 ؟ ردنزآ

 نیما اد ندکلس هل و یعار وط هراق نیا جاق 1 هكا

 تسورح ندع یهدنلا هشفدره هسیا كنينغ « ندغیدل وا

 یدوجو ؟ ردیمرا و قرفرب هقشپ "ندنفیدنلو هدنسارطا
 رها ا ادرار او هدنتصیا

 عو ند ص م ۳ ۹ ردلاغوج و او



 تم ۳۷ تس
 دقماشب هل و تایح ؛ ردنوحما رهلاع ولرد وب قارابتخح «تداعس

 « ردیلاح كرلناسنا و تدناسنا ؛ رارد

 لاک

 تس دم

 نشود هماوع ناسل هرکصندزمالتخا هلا اور وا یس هلک

 ندهیلاع دصاقم هجرامدآ قوچكب هدزغطو ؛ یرهلوا ندناریبعت
 یایشف هیچ یکی خد هربجهقرف ماطر “یک یغنیدلوا

 ! ردشلوا دودعم ند مکېن تاریبعت ریلیاللوق هدییبعت

 8 یمدیناسنا مزاول ًاهح تدم اب ؛ لەش ود زارب
 دودعم یئدرضم داوز یکیدتا دلو كفالخا ءوس هسفو

 هلیصوسخ و كرایضعب تبندم هک * ردقوب ههش ؟ لک مزالقلوا
 یساشد هرزوا عاقجا كناسنا * یک قرم كنامکح وما مو

 رب ٠  رددهیعسط مزاول نوا مشپ تایح هسرتیلا هنسانعم

 یشاب * یک یغازوبایو یاط زیسک « ریلیسک نددوس قوجوچ
 ندهرطاح ولرود كب یتجهارغوا هسلوا شلرویلاص شو
 " رلاق زجاع ندنکرادن قزر كحمدا هشاعا ینیدنک رظن عطق

 ۰ رول وا ندنفلحا

 ید قر دادعتسا یکدتا ناسحا هرشب تعبط كنردق



 بس ۳۱۷ تب

 رون روک هنایصلا كلم هنسهناخ «هیناث تایح هنجوز ۰ ردا

 یدنک هسزلوک هقیقدرب یدالوا هک ؛زرویروک رهدلاو

 ا یدنک- اک یا تخایشت ر یدال وا ؛ و زا ۳

 باغ رع كلبرب یدنک هس رنل هتسح یآ رب یدالوا رنل هتسخ

 «یتلکوک كندالوا ؛ ردباربسا هندالوا ناکوک یدنک ۰ ردا

 ۰ ریقارب قلطم رح هدایز ندرلهاشداب هدقارآرب كجهدبا طایرا

 كلمهلا تادهاحم ولرد كب یدنکنوحما كعا ناسنا یییدالوا

 هتشب وا هک ؛زعریآ ندنناج ینیدالوا ۰ ریشیلاچ هففلوب هدنتلصخ
 ۰:نسهتسیا یش رب هقشب یدنک/« ننهتسیا یشرب

 ناعتد شوک تبدلاو * انردب 6 روتر لو
 ؛ کو هشناح رهوج هکلبو هلاع هنزخ یتلت ر ندنراجاص

 هنیرارکف ؛ رولوا شخ الست ندلاع یانف هنرالکوک كنينيدلا و
 هنرادوجو ۰ ررو قور هلا تاکردمو برات ولرد كی
 ضع تن واعم ؛ یک تایح یذ یاکتمر و تردق ردق بابش

 هدهع رد هلا راتاو تریغ هسرا و قاشم ردقهن كنه ام۰۰ رايا

 ۰ رول وا ىلا راتوط ؛ یزوک رروک كنساپرقا ؛ ردا

 رمو راغوط قصالم لسن دعب السن هک "ردراو راردارپ

 ره خاص هکاّرشا هداید كندافخاو دالوا و كنبرایدنک ؛یک

 ؛لکد نوجا كلمت 4 هناخ مراب ۰ رد رشم هسا راو یره

 .رازاقاب یرکا هرکرب هنربرب هلی نوجا فرصت هکلم هجوفرپ
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 هک «كلدمهشالماب ندهن «یییداربا «ییکلمكناکد «ینیراود "یتشاط
 مه ینا مه دل رهبلکو روس هدراهاکتموکح «یک یناح یه رام

 ۲ لتسره) لاو اسناد یینک

 و ی چ وز هک“ زروبب روکراجوز هدرارب هعشب

 كیرشت ینآ هنقاشمو دیاذل ولرد ره كندنڪ ۰ ا

 ۰ رلبا )اش ن هنفاشم و دی ال ولر رد ره كا هدیدنک ؛هسردنا

 هدنسس هرباد .یرکف یدنک ییدالوا هک ؛زرویروک راردب
 لاصبا هن للاعم ییدمهشیربا كنرکف یدنک ؛لکد كعا صح

 قرصعم لوس لا كن وا ۰ نەدا تحار ول ردر هکدعا

 قاف دندنک ۰ ردەراب یکیدلیا لد هن روعا یسهب رب كنلع وا

 ۰ ردک قیجا رک نداد هس ردنا تافو ندهمروک فلخرب

 ؟هس راقبح میقتسه ندنرکفرب لنلع وا شعشپ ؛یرکفرب كندنک

 اع هنن راز وک هل وش ةبلغ ییدال وا ۰ راتاب هرارت ناق ندناج

 نس ۰ نمهلسب نوجا كمد هد ؛بوتوط ندنلا نامز یکیدلک

 روبح هراصحناو تنوکس يهد هد «بوشیرا هماتخ لیصحت

 ؛ردوب نوجا قلوا ربهر هندنک هد “قرت قیرط نامز یعیدل وا
 ۰ ریشیلاح هنلاک هلتروس ره كنفلخ ؛ریلس ینلابقا كالابقتسا

 كنيدالوا ؛هسردا حاعزا یتجوز هک ؛زرویروک راهجوز
 ° یسهسلا ۰ ردا نوا كمردتا وعع ییرروصف صضعب

 لوبق "2 دا باج ندن و مو تبع كنح وز جک * ربا



 ۳۱۵ بس
 هعاضا یتلییصحت نامز نوت هنروغوا یس رکو ا یکهسبلق

 ؟ كسردا

 دلکدال وا هلکلها هدک هناخاکس ! تیبلا2 حاط سوهلاا یا

 و اوت نسح هدککلهک و 7 ې كمنک هکتحار «هلکتعع

RG OTهل یکیا هک «یجرعتدب  

 E اعاد نوچ“ هچاب زب نوشرآ تردابو كم

 رهز ی هرانال وا هدکناب + وکو هکیدنک رک هدکسردبا ماتلا

 ؟كسردا مارح یتحارو

 هکشردل رآ ندکدوحو اهد هک «هندلدرد ! هدلاو زس یا

 - هتسیا یدنک یهراب رکج كغيدل وا التم ردق كجهدا فسأت

 نوا كمر و هنغاس كنسنجار یکیدمهتسیا كن او كکيد

 هکعا لیوح هرلقار وط هراق ندرهتلش قوماب یتمارآ هاکباوخ

 هکعا تح ندنلاح هدننای كن ردب دوخای و ؟ كسرولوا ببس
 لا كنلکوک هنیرلبناک عیاقو " هرارضحم ییهردخمرب ندیا باج
 ؟ كسردنا روبح هكا شاف ییربارمس نالوا ربع

 كککلعک «یسهدعاسكکیدوج و نس !دال وازسفاصنایا

 یکلکو ڪک ینامز نوت هک ك سیما باج هدنتفو یتوق
 یتشیعم قاشم نوت كکنادناخ دک ردا فرص هکنردتلک ا

 ؟ كسرقارب هننیوب شماوب و هنشاب شهرغ آ كکيردپ رابتخا
 یتجر كکهدلاو نامزكکیدلک هاند ! ردارب ست ورم یا

 كنهناخ هلکشادرق كغيدل وا یضار هوسقت هلتعانق لاک نیدوس



 بسم ۳۱6 بس

 قوجوجهدر هدهرآ رک | ۲ رين ایط هب دیک شا تا رک دت ینا

 هش رع كنادناخ یکیا یرااغو غ هقف ؛حاکن هسیا رونلو

 ! رروس
 ندنابسا تایح ظفح ولردره هتنرادو هسیارلکب مودح

 اب یھ ویا سو اک دلا شداودت یا مورخ
 + رارنک ا *رارزک رکا رب * لوف هناسجا ةناخ اهم

 و ؛ حرخ لیکو هردب ندا لصاح یتداعسو تشیعم بابسا وا

 ! رراقب هلبرظن نداق ادّغک ههدلاو ناشیلاح هنسرتو هرادا

 ندیاثراوت ؛ردبا تایح كرت یراکوی وا نوک رب تبقاع

 ندقفرطر رنآ ۰ رلمهشالیاب ولرد رب یکلمو لام هح راب جاقرب

 و ااف كندا ییا توام نهال وط 2 شفا هاب
 ۰ ردیک رول وا ناشیرپ نادناح هجوق

 یرلکوی نوچعا راندبا هاکن هنایح هنلاح كلام رب هیو
 طف و نینج الاح یرلکجوک ؛ شعشیربا طقفو ؛ قوجوج الاح
 ۰ رون روک "یک شلوا طقاس ندردام حر

 ؛ شلوا اد ردهقبفر رب هدکنکسم ! رخ حوز یا

 زکلابهد ریتاکو هنرزوا یدنک نوت نوت یتیراب كنهلاع نوت
 E ردا لیمحت هه راح: وا ینتقشم یدنک

 هباسد ٤ نکیا ناسنا هلن" رده ببس ۱ ردب اوت یی یا

 نا ويح اعم زکلاب تكیدالوا «نالوا كنابح دصان و لرع راکداب

 تادرا و هرکف تاروصت ندنشیان وا كکیزوک كکشاق



 ۲۳۱۳ سس
 هلکنآ ؛شعهلسب یدک هدرب الشم هدنغلف وج وج یدنفا

 قوج وج یر هب ر شک یدک هرکس ناقلفات ۰ شم ااا
 هل یمان هیرت هدیدعت " یک یغیداب هنسیدک یرللوا ۰ شاک
 هننادجوو رکف كن رلتجوچ هسیاراو یاسوه ردقهن كندنک
 ! رویشیلاچ هکمریدتا عابطنا

 « راسب یسیص وییدنک "نکیا هدنشاب ید ی آ هيا مناخ
 فرط رب یصو هج ریک هنشاب یتلآ نوا ؛شبنوا ۰ شمر ر دیک

 - «نوسلوا ؛نوسلوا یتفو - ۰شلک حوزرب هنیرب ؛ شلوا
 داسفا یتسهدعم هلا رج وا توا ولرد زکسنوک رب رک اتاما

 یلاثماو نارقا هد ؛ بور دیک باوتا تاقرب هدنکو د یکیا و "زعا

 قل واراب هنشاب لزوکو ا هلیمان تفزو "ریقارپ بوج هدنسهرآ
 هسیازا كرادت یمهجراب نالقو «شاط هقوا جاقر نوجا
 ! رل آ ینکح شمقیچ ندتینناسنابو تیجوز

 ندلهأت .شهراو یکب یلیکوسر هدنغلقوج وج هدکعاخ

 لصن كب ۰ شمویب هدوا شلک يقرب هنر شقک كيب ؛هرکص
 هح لب وا هدف هسیا روبح هغعاب هدرب یکیدتا ما كدنفا اخ

 شلوا رطضم هدکمریک هنن وق كکب یکیدتا وزرآ كنبدنفا ماخ

 كقح بانج هاک و "یتکیدتبا هاکهراج؛ ۰ شا مروت تیاہن
 كنکشودتحار ؛شعوقهنرکو ییلایکیا « ككرهنش ود ینتازاح

 ۰ رروط ریشالوط نیزح نزح یتفارطا

 رکج رب یتیرهق كنسهجوف ؛ زهل و ىلا ردقوا بق دوخاب



 ۳۱۳ بس

 هلت اع

 اف بیعلاو اننامز بیعت
 ۰ اناوس بیع اننامژ امو

 مزج ريغب نامزلا اوج" دقل
 . ااه نامزلا قطنول و

 لصاح رکفرپ قوچ * زآ ندننالماصعم هئاع كسکره هدزب
 یراح ؛ هلی ریک هنسهناخ كندنفارب یللاح هتروا نوحما كا

 شد هل تعط ؟ رولیروک هن «هسلقاب هلت ربع رظن هلاوحا نالوا

 هلی ال هننالماعم كن | ؛ ردافداصت یردب كنهلناع لوا كا هرظذ

 ولردره ۰ شما قوجوچ هلبتفو هک ؛رولیروک هسرونل وا تقد
 شعاراو یمهلسباب و « یدادرب قج هبل رضاح ییذاذل و جاوح

 یداد ؛ راشمریدنل وا «شلآ یتنسزارب ۰ شمرکچوا یتسالبره
 ردقه وار فد نسا كندنفا ۰ شک یاب برد شفت

 ینلزسوش وا هصک چاق رب یریره هک "ولو هسیاراو یسوزرآ

 كيزو «ییاس> قاشم ولرد كي ؛یکلهتسخ نوک جاقرب

 رانا مأاخ ؛نوسلوا بجوم ییناحور باذع وارد
 كمك همت رب هصحار ندزاغو هکدمتک هنر یتسهلج

 ردق و یل !عحا



 بسم ۳3 انا

 نکیا هدقات یدنک دوخایو رربو رخ ندّیاغ هسیا رهتخ
 جخرشت روالثوب هک وبلاح رولب یفیدلوا ےک نج ندقافوص
 ندیدم هلو رار هدنلح راس كرک و هدنعامد لر هدقدنلوا
 مسج هدناسنا هلفلوا تباث یقیدملوا یشرب ینامج هدنا لاحو

 یاعس وتو و قلوا یاحور رهوحر هعشب ندنناعس و
 ها نام هدو رو موال یا دا ا ناشی

 نکیا هدوشیوا رانلوا التبم هنتلع مونلا ریس ناییند لوبنانموص
 هدرر براص یکج هبمهزک نکیا قنا واو هدراماط بوقلاق ندقات

 یمادرف و راو رب بولوب یشرب هدقلنارف هک رولوا هاکو رزک
 ضعب نالوا التس هتلعو تح ردرح: ندنسهلج هسلروص

 . بودا هوست ییراشلا ضعبو بودنک هنناکد دےک كفانصا

 تیاور یعیدسلاق هدنربح ود شمردشرف ےک یاکد یسادرف

 بو كانا هدلا یل وا لش  ریتپ ساو ا رول وا
 هدنرنفدنلوا ع رشت جدرانل وا التبم هتلعو و یمعا تکرح

 هیاح ور تلاحرب یسماماوب رثارب هدنرارر مه كسکاو هدایز
 تباث یدوجو كنبناسنا حور یجدهلکنو هلکغا اضتقا یتسلوا
 اساس قضا تولیا نا رکنا كوز لصافناو روم

 لوزعم و مورح زلقع ندقلعت ینتقیقح و هنکو لوهحت هجزب یلاوحا
 لدا یتالیصفت كنابتع راد لرک و كحا ورا اع دل رک هلغل وا

 لقع هدع و و تمالسو تان قیرط كعا هلاوح هب هیعرش
 : ردتمادن و نارسخ مچ كقیک هنلو تمکحو



 ا ی ا

 "یشر هلصق

 نالوا لضصاح هلا درع ہبط حج ورانه یر جد هدناسدا

 یرصانع كناسنا طف ردقو حورر هقشب تا راک

 ید یسح ندنفدلوا یلجاّرما اهد هلتبس 4 هراس تاناویح

 وو رلیدد ردلتع یکلهداز كثسحو هتشا بول وا هدانز

 نوت ندنغیدنوا "یثر قج هلاققاب هدناسنا تولادعب هدنروص
 .لاعا دل رک هدرف و رایدتا مز ود ردنک تولوا م ودعم نوس

 رایدلاق هدنن رلض هک رد ؛لردا اطخ هلرتهج لیصفت هلرک و

 ردنا اطخ هدنالبصف كثحعو جد لوا قرف هحرکاو

 تباصا هاوص و قح هدنلاجا هدهسیا یدک دنا راض شرط

 0 همدم یراقدلوا تاییحر هسزلو وا مجد بودا

 هقرفاما زيدا تانيا یناح ور:رشحرب قجهلوا ها

 مور یاد نو نوت |ادصم دم هرخ الا وان دل ارسخ $

 ندناویح راس هدنسودنک ردا رکف یی هسا: ناسنا رایدلاط

 وولس هلو ها لقع یدنک ۳۹ یاحور رهوجر هضصف

 ردا تلشن ندرظن. روصق كعد ردقو یناسنا حور هلتهجو

 هسيا تعد ردفداصت یسهلج كراب ور ردقو و لطاب لوقر

 ضعب هک یدلاق ردلکد *یثرب هقشب ندهراکم و دانع ا

 یدلک للخ هنرکف دوخابو هنظفح كناسنا هلیس ضاما
 یر نالوالتخم كغامد هدقدنل وا رشت راوللوب بولواعقاو
 نجعب رو هلوا تباث یتیدلوا ىلع هرکشاب و هظفاح دوخاب لابخ



 نی اف

 تیر هیلعءانن یک الضافارع دیززع رول وا یدعتم هلوعفم یکیا
 بول وا ندبولق لاعفا هدقدنل وا لامتسا هنسانفم لع یبهدام
 هکوبلاح نمهلوا ندنولق لاعفا هدقدل وا هنسانعم كمروک هلبازوک

 ید هلا زوک نکل ردا اردا ید بلق هتبلا یش نلیروک

 لاعفا هدنروصو هلغمالوا صوصح هبلق ندنفبدنل وا سح

 رع هبدا یا هنسهدام تفرعم ملک زلوا دودعم ندنولق

 رلیدتا قیرفت قیرنس وید ردا قلعت هنایرج تفرعمو هنابلک
 لاعفا تفرعم ندنفیدلوا صوصخ هبلق هسیا یاردا كتاب زج

 یکیا یک لع بولوا یدعتم هلوعفرب ندببسو زلوا ندولق

 قرهلوا یدعتم هلوعرب جد لع ارظذ کوب زعا یدعت هلوعفم
 ندولف لاعفا بول وا هنسانعم تفرعم هنیعب هدلاح یغیدلناللوق
 هکلب بویلوا هنسانعم لاردا یتبسن هدنوصو ارز نمهلوا

 هبلق هسا اردا یدرفم یانعم رول وا هنسانعم اردا یدرفم

 یاری کا هال را ندا و ری ت قد وب زا

 كج هلند یدل قیدنک دز هدنروصو رولوا صوصخ هبلق
 "هدعاق نالوا رک د هلکعا اضتفا كليد هس فرع دز هدرب

 " ردیادیأت هکلب بویقبا حرج ینمالک كمملاراشم نیقفحم هیوحت
 ثحم هلکعا باوصتسا و نیسحم جد هبلاراشم لضاف یاوجو,

 كعو هباکحو و یدنابق هرواح باب بولوا ما هرظانمو

 طب هدماش و ۷ یتیدل وا عفا و ندنهدل وا رادم هنحاضتا

 ندناوبح هدناسنا یرلضعد كنويعبط ةفسالفاما یدنل وا داراو



 روت ی رد

 سفن ورول وا شه وا روصت یک یش هتشب رب سفن ایوک هلی رط

 هبربخ روما بونلوا لامسا هلمجو و هدرب قوج یسهلک

 داتنسا هسفن ځد هسبسخ روما یک یتعیدنل وا دانسا هلعع

 مدنل و هدنسلخم كرم لضافرب هدمهناریف لیصحتلئاوا رونلوا
 هدقدلجا زس راد هن رسفت كشرش ثیدح وو دنګ حور

 هفع دتف ةراقطا و لذلاب هسف فرع نم كننئدحم ضعب هکیدند

 هکر دبلل وا یشانندنوش هفطیربعا رفت ود ءایریکلا وهم ابهر

 هدقدل وا ده لوعفم هلا لعاف هرزوا یعیدنل وا نام هدوحم نف

 برم نک راک یرهتلوا طیسوت یک تای دوعا کت
 هتاد دوخاب هسفن برض دز هدلاح یعیدلوا كج هلشد یدتا

 قررا ت اغ يشر هلو هد ولق ایفا طه رول

 الضاف هلع دنز هسلوا كج هلند یدلب لضاف یتیدنک دز الثم

 دارم یساسنعم نل یتییدنک هدفرش ثیدح هدنروص و روند

 یدرولند هفرع قرهیلوا تجاح هدظ سه هسلوا شلوا

 اما رایدل وا حاتحم هلبوأتو دیبقت هلو نیئدحم شعب هلیس هعلاطم
 رانا رایدقک هللوأت و هلا لج هنسانعم نلی یییدنک نیقفحم رک |
 هنازجاع هدکدنا؛راسفتسا ود رایدتا یقلغع ند هب وح هدعاق و
 هللا بلق اتلطع تولق لاعفا هکمدتا رادتا هاوج هلمح و و

 ص وصح هلق هکلب تویلوا كمد رالف كحهلم هنلوا اردا

 یک هدننس یش یکیا هک ردشلوا حالطصا هدرللعف نالوا

 بولف لاعفا نوحما كنو ردنرابع ندرعللف ندا قلعت هتبسذ



 و

 ییلیصافت كنهبهل | تافص هدهسیا رایدتا تباصا هقح ردا

 دتلالض هاج ید هدلو و بوشیقلاق هتابثا هلا لقع هلو ید
 ماعو لدوجولا بجاو قحا یک هلی هباب كلقع ارز رایدشود

 ترابع یدک اردا: قید وح والاجخا كمارک کالیو كخاورا

 مرولب یش ره نانا اما نمهلوا ردم یلیصابفت بول وا

 ندنرادتقا راد هلو ایژکا ندنشدل وا ناوبح ر هدنساعدا

 لحاس بوشود هاطخ و و طبخ باد رک قرهلاط هراابلوخحراخ

 ید هفوص اع هللا نیملکتم صعب هلو یتءاشتساو قدص

 تافص بول زا بهاذ هنسلوا ندنادرحم هلهجو و كحور

 هند جد كنناسنا حور هسلصت قلعت دنا تاک "هاو ج كنهیهلا

 رل هکاردا یییراب هنک کهن بولوا هلبوا یتبسنو قلعت

 زرا زعرکف هلمجول وا د هکاردا ینتقیقح كحور هسزعنلی
 نمهلب یتیدنک ناسنا هلفلوا ترابع ندحور و هسبا ناسنا

 جد یییرمش ثیدح ٭ هر فرع دنف هسفن فرع نم 9 هتشا

 وولس ییفلاح نلسب یندنک هک زار سراتشا و هو ه هتکن و

 لدل هن فرع نم یی و ندع نب اما رول وا كو
 ظع و بودارسفت ود ایریکلاو ةمظعلاب هر فرع دقف ةراقلاو

 ڭكنسفنەدتروص و هکر یدتا دارا هرزواقمل وا هدنماتت تص) و

 كن راتمضح یلاعت ی بانج نل یراق ولد
 سفن هچرک | تولوا كعد ردنا اردا ید یش وربح وتنبط چ

 دیر تعنص هدهسیا كعد E ناسل لصا یسهک



۱ 

 تامولعم یسک هحهرظن تیکح رک و هحهبلع تمکح ما

 ا و تولا دخ رر هک تامولعم وب ةا نشا: هک"
 اد ؤم هل تام ولعم و و ردا تسک تبسانم ر لاصتا ههرشع لوتع

 هدا زد دا لیصح هعفان تامولعم هلو رکاو ردیک بول واد ادل
 هسا شعا مصح هنسهیاعس> تایسحو هبناسهتاوهش یتبرع

 حاورا بولاق هدنلاهج ضیضخ هدکدتا تقرافم ندند حور

 بادع هدننادان و لهج تالظ قرهلوا مور ندلاصتا هنیبلع

 حور هلا هیلقع لدا یسهقرف وب كنابکح رریدرکج یناحور
 یتیدوج و كنييلع هکئالم نالوا هدناو كنيناح ور ماعو كنیناسنا
 هددسیا ردنا تداصا ها وص هدنلاجا كن هلئسم و لر دبا تاشا

 نالواهدتالیصفت و و رایدتک هباوص انهر *اردبا اطخهدنتالیصفت

 هتشد ندکدتا فی ز و راکنا فبرش عرش یر هلطاب تادقتعم

 همس هرشع لونع لردا مصح هددع نوا یی هک الء هکنوح

 كلف نوما تباو “ججو هعیس كالفانوجا هراس عبس یرلعا
 تابا سلطا كلف هرزوا قلوا ددح و طح یبسهلج و نما

 یاحور رهوج زوتط هرزواقلوا ردم هددعست كالناو رد

 قتبمن رظا داقتعا لک لقعر هرزواقلوارژمو ادیم هنسهلج و

 تارایس قوج رب هللا دصر نرخأم یامگح هسا ید بول وا

 ندن والوقع یراکدتا معز كنامدق یابکح ند راد ا تھک اهد

 بیادکت ینیرامالک وب د هدیدجتمکح هلکلک مزالقلوا هدایز
 تابا هلا هبلقع دا چد یییراب دوج و هغلاس هقرف ردثعا



 مو کی

 هدهسیا ریدتا قافتا هدنفردل وا زاتع ندنراراس هلا رکف و لقع

 حور هدر هدناویح قرهلوا هلصف ندهناب یاوتنال وا هدانا

 هلضف ندیاوبح حور و جد هدناسنا یک یغیدلوا یاویح

 هدنفیدلوا بول وا یناحور رهوج رب نایغو هدناورح یقرلوا
 ندا وخ راس هدانا( یژکا كنامصح یامدفو دنا تالتخا

 یاسنا حور و هکریدید بول وا لئاق هنغیدلوا حور رب هلضف

 ینا و مسج قرەلوا یتاحور رهوجرب درج ندناکمو هدام

 ندناک و تاهج یراترضح یلاعت دوجولا بجاو هت و رداکد
 صا رس كنا هسیا رمو لعاف هدناشاک ماعو یقرهلوا هزنم

 هدنج وا رب ایو هدنجما كندب ید یناسنا حور نالوا ییوکت
 فرح ممد هلاک یاو هدر رو هدا درو
 تنیاب هدننیب یناسنا مج هلبا یثاحور رهوج ویو ردردم و
 ندا تئشن ندمد نالوح هسا یناوبح حور بول وا هیلک

 مسج هلا حور قرەلوا راع هجا رب لصاح هلا هز غترارح

 اکا ادا یناسنا حور ندنغیدلوا فبطل مسج رب هدننب بیک

 و دکنوح و ردا فرصت هدندن هلیسهطسا و كنا ب ودنا قلعت

 هدلاع لوا و مع ر درج ندناکم و هدام هلغملوا ندنادرح حور

 ریبعت همشء لوقع فّودا تابثا لقع نوا درع ندناکمو تهج

 كنعلعت نالوا هدب كندناسنا حور یتافو كناسناو ربیدلیا

 هبزج مولع نالوا هدهبغامد یاوق هلیسل وا ترابع ندنعاطقنا

 هلا مولع لیصحت و قالخا بیا دمت رک | بول وا ناق هلی هلئلدب
۷۰ 



 بس ۳۶ ۰ چ

 قرەلوا بر هنرزوا یسەص وصح طورش هیمدصت

 نده ي دصت تامولعمو یروصت لوهجم نده روصت تام ولعم
 بتک یتالیصفت قرهلوا ترابع ندناستک | قیدصت لوهح
 هلا لیصحت تفرعم هایشا قیاتقح ییاف و ردطوسیم هدقطنم
 تانا قیاس لاونج ر کیو رکا نمک ینابسنا شا رف
 لصا كایشره یکیکیدتا كرادنو ذخا هیلک مولع ندناسوسح

 یسهیلصاءازجا تیک سینا یا ندنکیدلکهداشیتفت یتتقشح و

 هعیا ندههیا هلا ثم ندنسهراسلاوحا و ندرصانع نالوا

 لیصحت هبلک مولع ماطر لردا راه رحم ولرد ولردو ره وشود

 هلا داعمو ًادبمو هتاواعم كرهبغا تعانق ځد هلکنو و ردا

 هتشا رشود هنسادوس كعا لسع تفرعمو اع هناناک عدبم

 یسهبنرمو كلرکفو ردناتئشن ندارو هرظن تم نونف
 و دادعتسا یک هددنمو هلغل وا رکف ر قیعو قفد تا

 لقع یناشو فرش لصا كناسناو رولبهدان وا تآ ردق یتیلباق

 هنادیم هلکنو یناجرو لضف نالوا هلتبسن هنرر هحواکذو

 ۰ رولک

 دبف فلت هدننب اسکح دلا نم ی حور بس چ

 راجا هلبا او وشن تاناب و را دجرکا بول وا هلئسم رب

 ندنانابو راجا هلتکرحو سح یخد تاناویحو ندناداجو
 هدلاح یعددل وا ندنسنح تاناوح ید ناسا یک یتیدل وا زاتم
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 رظن و رول آ ضف هدنزمشاعمو تشیحم,قیرط هتسیگ ندیک هن را
 هکنوجو رولوب قرتییثیحو لاحهدلووب قردلوا لوبقعهدمانا
 رونل وا بیک هلا هه براحت حورمشم لاونمرپ هيلع تمکح

 تامولعم ولردرپ هدیابوب هروک هنسه رګ كسکر هنیغمل وا ندداوم
 هللا التعو یتصک و دنب هدلاحرهندنکج هل هلوا یس هص وصخ
 یناسنا امکح ندبیسو رواک مزال كل تین یتروشم نانلوا

 لقاع یناث مسقو رواثم لقاع لوا مق راردبا مسقت هعسق ترد
 رواشم ریغ لفاغ عبار مسقو رواشملفاف ثلاث ےسقو رواشم ریغ
 ناسنا ثلاث مسق هلبا ینا یسق و لماک ناسنا لوا حق بولوا

 مهرواش و 6# رارید رونل وا دع یسهلوقم جج عبار منق و صقان
 ناصس ردراو تراشا 4 هتکنو جد هدنلبلج صن هم الا یف

 كني هراشتسا هلا هبرحتو لقع بابرا لصاسا ریبلتا علعلا
 قلخ كلمنا عافسا هللا لوبق عم” نحاصنو تاراطخا كراناو

 یسکرهو مهروکب شوخ یفقو طتف ردد دس لقع راعشو دیج

 رولینید هنره رشوربخ و دو كي وید هديا دونشوخ ندمدنک

 لئاصخ نالوا رضم لا ید قفل هدندیق تقفاوم اکا هسیا
 نالوا: یطارفا كتابو تبالص هلماک ناسنا هلغل وا ندهیمذ
 هطارفت هحرد یبا و تاشام هسیا مزال لصن بانتجا نددانع

 ۰ ردیضتتمو مهم هبنرم لوا جد اقنا ندکمروتک



 رب

 تاکردم بویمهدنا لاردا یایلک ندنفیدلوا رکف هدناناویح

 كناسنا تح ردرصح ه هقرفتم تاسزج ماطر هناویح

 ضراعم هلقع اضعب ندنکیدمهدنا لاردا یتابلک ید یسهمها و

 هلهجورب مچ هسیا ندناداج بولوا داج تیم الثم رولوا
 ود زفلوا فوخ ندسماقلطم ندنهدل وا یاقحا كلك ررض

 هديا لردیبیلک مکحوب همهاو هوق نکردا مکح ایعطق لقع

 تروص كتم ردا هضراعم هلقع هدصوصخ و ندنکیدم

 هبلعءان ردا هبلغ ځد هب هراس یاوف و رکروا ندنسهص وصخ

 * رولندیوقلااطلس 4 هها و هوق

 تیعج حورشم هجوربیمهناث همت رمویشا دلرکف س ۲
 هلغل وا ترابع ندک اردا یلوصاو بادآ نالوا یلعتم ه هبرشپ

 تک ج: قفوت 4 دمو باداع و تصت و داو هرلکوس هدنایوت

 انا ع هد منو تادا رار دوش ضب یا نیو
 هسیا نامز رازتسا قمردوا هننراودنک قلخ هج راعز بويعا
 هکعا عابتا هنامز نانا لاحرهم بویعوا هناسنا هدنقورب ج

 بوی, رلهلس یلیخرب ندهنامز تسد هلتهج یکیداکهلوا روبحم
 شوخ هلا قلخ نام ترک نریدنک هلا هافر یناسناو

 هتیعب و دقت هقلخ تيار بوالکا یغیدل وا ترابع ندکمنک

 .القع هدنراکره اما رارکچ ینیتمادن كنماس لاح قرهلوا روبح
 كرلکوس هدنراوطا و باداو ندبا رادتعا ع *هلا وح 2 روش

۳ 

۳ 113 
r” 



1[ 

 ییسهفرصتم هوق هدهنزح تامولعم نالوا طوبضم هدهظفاح و

 یاوق هک هلبوش ردا لیصحت هیلک تامولعم هجن كردیا لاعا
 ندهیزج روما یغیدلوا شا كرادنو لیصح هلبا هیسح
 یرنا كردبا عانا هيموع تامولعمو هیلک روما ماطرب

 بدنرت هلا تائاو بلس بودا ذاعا هدعاقو نوناق هندنک

 دارفا الم رولوا سّرسد هنالوهحم قوحكی لردبا تامدقم

 ردا درج ینناصخثت كنهئزج روص یکیدروک ندهیناسنا
 هام اتش ساق یونگ ور یھب اقا ام هاو
 یلک رف و یلک ناسنا بودبا فرصت هلهجو ځد هدنعاونا
 ردا لرادت و لیصحت هیلک تامولعم قاطرب یک یلک دساو

 ناویحنالوا معا ندنسهلج كردا فرصت یجدهدرانو رارکتو

 كلذک و ربا حرد هدنتح كنا یتسهلج بودا روصت ییموهفم

 تامولعم اط قاط لردا فرصت هلو جد هدراجا و راجا

 راجاو یمان مسج یتاناب راسو راجا بودا لیصحت هیلک

 كناباکوب هرکصو ردبا جرد هدنتحت یمان ريغ منج ینایدعمو

 هنر ره كنابک وو ایفا حردنع هدشع مسج اعلطم دیو
 مولا ىلع هدناناویح الث بودا تابثا هیلک لاوحا متاطرب
 دارفا رک هللا یموع معو بولس یهیدلوا هدارا تکرح

 تکرح هدنا هسروک شیر ندناناوبح راس رکو ندهناسنا

 رکف ۵ هبنهذ تافرصتو هتشا ردیالالدتسا هنغیدلوا هدارا

 ریاساما روند هرکفم ځد هب هفرصتم وق هلتهجو و رولند



 ۹ شر

 انعم و بودا سح هصوصحم توادعر هدنروصلوا

 شمروک امدقم ناسنا هکرولوا اضعبو راقاص هدنسهظفاح

 رد قنره یتروص یکهدقم هدکدروک رارکت ییشر یغنیدل وا
 هد ولو یناهدنما هظوفحم روص هو هددسا ظوفح هدنلابخ

 وهس اکو هتشا رولي هدا رطح كرهنوشود طقف نمهدا قىبطت

 هسیا شک بوقیچ ندننهز نون نوت رکاو وولد

 هدننب هروک ذم یاوق هفرصتم هوقاما رولند نایسن تقولوا
 روص نالوا هدلایخ رک هلکنا بولوا هطسوتم تلارب

 فرصت هددنزج تایونعم نالوا هدهظفاح رکو هددسوسح

 تک یشاناب كاسک ۱ قرر هلکنا او وک ال  رونلوا

 یرویسیک نالسرا و یلقابا یکنا یک ناسنا دوخاب و ناسنا رب

 ماهوا هرانو ردا روصت تروصرب جم وقروق تیاغ یلقانرط

 یاان هلرص* ید هب هفرصتم وق هلتهجو و رولند تالایخو
 رای ۇر قشیراق ماطرب نالیند مالحا ثاغضا هتشا رولیرو

 هلیسهطسا و هلی هوق همهاو وق هکردیا تشن ندنو یخد

 ندنربرب دوخایو بیک ت هلبربرب ییهسوسح روص نالوا هدلابخ
 هلبسح یا روصت یهیرج یناعم ماطر و ینا قدرفت
 رک ذلافلاس رک رولیروک رایش قیشیراق متاطرب هدمانم ملام

 هدناسنا هنطاب سج یاوف وبشا رکو هرهاظ هسج ساوح

 هناسنا قح بانج قحنا ردراو جد هدناویح یک یغیدلوا

 لایخ ناسنا هلکنا هک ر دشا ناسحا لقع هدر هتشب ندرانوب



 س ۲۷۹۹ سس

 هجرت ندنفرط یرلتضح اشاب تدوج روکذ مدلج هک ردم

 7 ۰ ردشلروب

 صوصخحم رشب عون كقح بانج یاسنا رکف س ٩
 تکرحو سح اةلطم ینادعص عیدب عنص هک ردناسحاو فطارپ
 یناسنا ع ونو زاتع ندهراس سانجا یناویح سنج هلبا هبدارا

 ارز ردشعا زارفمس هدنحا هراس" ثاناوبح ا رکف ید

 تاناوبح هدکاردا و سح اتلطم نالوا ندنصلاصخ كتابحرس

 یتاوصا هلا هعماس هوق جد رانا بول وا راشم هناسنا هراس

 هوقو یحاور هلبا هماش هوقو یتارصبم هلبا هرمصاب “هوقو
 تشالمو تدور و ترارح هلبا هسمال هوقو یعوعط هلنا هّساذ

 هرهاظ هس ساوح وبشا راردا سح یاصوا یک بظلغو
 رولوا سح هسوسح روما نالوا دوحوم هددوهش لاعو هلا

 دل رس«. سن هکردراو اهد توق شب هدغامد هتشب ندرلنو و

 رولند هظفاح هوقو همشاو هوقو هفرصتم هوقو لایخو
 یاس وس نالا ندجراخ با هرهاظ ا ناو نانلوا رک ذ

 هدناسوسحم و و رایاظفح لایخ بودا لاردا وذخا رشم سح

 بودیا لاردا همهاو یهیزجت ٌهيوئعم روما نالوا روصتم

 یتروص لدروق هدکدروک یدروق نوبوق الثمردا ظفح ٌهظفاح

 بودیا سکع هنکر شم سجح نیا ندنعشج چ رد كنویوق
 هنو ید هرکرب 46 هوم ردنا ظفح ۹ هدنل.بح

 ید یسهمها و رلیا لی یغیدلوا تروص یکیدروک یک وا
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 یسو ! ہلا لع و ۰ نهرا و مزعا هکعد هدلا و هنس هعشل

 ۰ + ماتول وا ردو هر ها وا 5

۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۵ وناعتا راک كمرد موح ره هسردبا هدعاسم تالف

 ردح هر داب هبرتر صوصح یلاعت هللااشنا ؛ ردم جهر دنررتک

 (۳) مرویدا وزرا یتسلوا هدناکمرب لر هلج
 كنسو " معا عیاض یکی نالوا یتدا لا هدکدنع كنس

 ۰ مردبا یعس راثآ رولوا هلیسو هتجرو ؛ مردنوس یهناخ

 ۰مرتسیا یکتا ادفیمدنک هنلوب تلم و نط وو تلود و ند
۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ثالهاح و تلعک ۱ مکحهدلا و نالوا رزع ندعاح ناما

 هلا وفع تسهلج ها مدتا تحایق هره هزس هلیتبسانم

 یسانش ےھارا ! ہلا لالح یکقحو

 ( سراب نع ) ٩٩ هثس ینا نوناک ۳۰ یف

 هدنشاب یی دنک هدلامن یدل وا یطیاص یک وط یرد )+(

 ۰ رروفدم هد ینعش ۰ شمل وا دیهش هدنرفس هيس ور یهد ٤٢ نکیا

 وچ

 نانا دلح كنودلخ نا همدعم هعلاطم هجرات ترد یکهدنا



 سبب ۲۷,

 قواچ راچ زکبدیلوا شمریدلی رکا ٩ زکیدسردلب ردف
 ج ؛مدریلک ه هناتسا لد ه یدعش تولآ یسهفرآ كاصح

 هدرنوک وش هسا هنره ؛ یدبا راو راقلی ال وق اهد مدعم ندنو

 ۰ ردعهرز وا كم رش یا

 هک ات ! زاب هرب رف هسبا رویشل ربغا كن زکفل هتسخ رک ا
 . بویمروب لاما زس هن اما ؛ مهقاب هنسهراچ كنهعا تدوع

 هرکصندقدل وا غاص دوج و ! كشلاج هلثروق ندقل هتسخوش

 یهراب هدصوصخو " بونقاص ؟ ردیل همای یکلم و لام

 هسریلیدیا لب حروب رکا ! كربدقاب هیببط جیاقرپ ! زکسهیمهکرسا
 ۱ وآ راو رس ناه ردع رک هوا اا

 هدک وک ردق هنا وش هک ؛ رویدا باما یدعش ! مدنفا

 غاد کب هن ؛ اکس هن هکات ؛ مهیلیوس همس یرارس منیدلقا ص

 یتیدلوا یلصرح عطلاب مدآ ینب هکنوچ ۰ نوسسلوا نورد
 یکیدعت مصرح مب ؛ ردولرد جاقر صرحو اما ؛ زد راک

 ند ره قوج ِب كج هن زار هسرولیقاب هکاردا و لقع

 .هصح رادقهرب ندرلنوب هدعنای کوش یلاعت هّلدمحا ۰ ردترابع
 یب ارز ؛ رد هدکیاس كنس به هدنتبقح نکل ؛ مدلوا راد

 مهساشب لی كی یکقح كنس ! لدتردزاب  بورودنوق وا
 ۰ ردقو مدسیک هتشب ندنس ۱ ۰ « 4 هد وا

 ندنسس هسل وا قحهل وا لاحر هرس هللا داعم مدنفا هتشدا



 بس ۲۵۹ تس
 هیلعأت ؛ ردنایاش هسشلوا ماقها ردق هنره هدنقح هملسم تاه
 میهلشاب كنرلوصا ورب ندنسیسأت كترکسع ماظن هجن ود
 و ؛ شمل 1 ییما هرکسع تاقیسن «قرهنلوا قفوم هننالیدعت

 هدقفغل وا انتعا هنلاک ۱. كنتاعرفن ی ورح و یلک ھت رژ وا كوا

 یادحا ردرنامز یبیخ جد همفدو "یک ینیدل وا شق و

 رصع * قرهقیچ هنادیم - هیرکسع درج - نالوا روصتم
 ۰ ردشل وا هددح هقحالرب هراث | ندا روهظ هدیهاشداب نوامه

 وهام «ندنشدلوا دنام هنتهج ینراصم رکسع اھ و

 دم از ادب کرو سر زها بلا ااا تا هد وقت
 سس هاتف یسلوا ددج جراترب هننرترفظم رثامو ؛ رونلوا

 ( یسانش ) ا

 (*) یوتکمرب هنسەدلاو

 ! مدنفا

 ۱ مکجهدلا و نالوا زیزع ندمناج ےب

 یزکغیدل وا هتسخ یرب ندلیرب هدزکبوتکم غیدلآ یکن
 هلزکناح هروک هلدالک ۲ ندنو نکل ؛ زکیدنا شهر دلی

 هنامزو نوت مدنفا هسا هلل وا ! زکس شلک ه هت رم روشاغوا

 نالوا یواح هنرهمو ررح هلطخ یدنک كپلاراشم ()

 راکداب ۰ ردشازاب نامز یتبدنلو هدنشاب ید نوا هک یوتکمو

 ۰ ردظ وفحم یرموا



 بت ۷۵۵ بس
 هلبا هار داع و ےس هلباینامرهق ا تولوا رکینع

 نالوا یسهبرهاظ باب سا كترفظم نوجما یراقدل وا حش وم
 كلاع هنریدنک «هگدل وا لکم یرهبرح فراعمو مزاول

 نعدو تسود ییهیضقو هک "رولی هلند یرکسع شاب ندشاب
 ۰ ردروبج هفاّرعا

 ندنرانامرهق نالویدادجا یتفص كلرکسع هالم دهاح وب

 عیسوتهدنسهماس فیس یرلکدتا لس هلتلادع تسد هک رد وروم

 ندهلوا شخ وترپ هیلقارب یراریشعت ما ؛وللثم یریکدلیآ تلم
 اتنعطاو ابعع«هفدل وا ننیتنم یراشبلاف تربش هزا وا لوا

 نادیم كن هبرکسع تیزم هسیا هرانوب ۰یدرونلوا قلت هلباوج
 "هرمشع هد یراهاشدان ناشعلآ هد را هکر عم نالشد احدا

 ردق «یتوناق ناعلس ند زاغ ناغع نالوا هتسباش هنقالطا هرشبم

 یدررول وا داهح قفر را ریکناهج یک بار دارم هلالولم نګ

 هلتهج یراکدتا لا شا هنبعاتم هلمخاب كکلرکسع هدرارفس هک
 ۰ ردرلشعا مانتغا تیرفظم ناش هدنتبسذ یراتنطلس ناونع

 ایسآ واب وروا تلم نالاق ایه ندنرلتمه رام هلزمدادجا

 روک لا توت مبرو هدندودح یاقتلم كن راهعطق ارفا و

 هرنآ قرش مات هک« ردنالیکشت هعسا و تلود ر هدنتهجرب

 یناش یسهظفاح هدننف و یماظتنا لاک كن هبنجا للم هسیادناع

 ۰ رواکمزال قلوا مجار هز ید
 ا وا نخ هبا فنا لوا ندهلج ییهسدقم ةفیظ ور هلو



 بس ۲۹6 بس
 تجاو یبادا هحهاکحا ندر ره نیجاتح قابفتا هعمادام

 یزقل ود هب هاج یتناک ذ رک الف نالوا یعتلعو رجاهمهزمگلم
 هرکصندهدیدش تابالقنا هص ننص هیاقع ترک ندا. قوس

 ندا یدنک هدرمنکلع یدک ۰ رش هتسراو مولا

 ندتک الفو تل ادم ییارتف قاطر نالوا شلاق هنتجرم كقلخ

 یتسارتف كنسهعت فونص ینیدلوا رادناب هلیساش هکیدلاق

 ۰ ردیهوکشورف هقدص كتلود رب تمه فرص هرادقا

 اک رشم قلخ نوجمایسراقیج هلعف كنه ريخ هدامر هلو

 هسک لئاصف یدهدنو كيسا رولکمزال ی وا یون هب هن اعا

 هلمتلالد یسهددع لاثما یه تسوک اهد ییرار ندیکی كنس
 ۰ ردتات

 (یمانش)

 هدیداعتعا قل وا ناب هندب ده و روش كتناسنا ک “تلر

 3 تو ۰ رولک نوح ا تام هاد یدارفا ؛ رونلو

 ۰ رداناج یادف هنلو

 a قحەلوا فک هناناهدراو تروص یاوعدو هتشا

 لوا رکسع ًاناذو رواکنج یربره ندنماوع کرد هيام



 بس ۷۹۳ —

 یتیدل وا هتسباو هنتاق وشت دوخایو هنتاثبشت كتل ود لعفلاب هنس

 بابسا هکدنا رثکت یتاحابتحا یرضاح لاح كرقیئدم یک
 ادو انهذ هدایز هدنکلوا ناسنا نوحمایلیصحت كتشنعم

 یرانتخا رکو یرارطضا رک هلببسح قلوا روبح هفعلاچ
 ًارصح یلاوحا ظنت كنهلسس نایمهدا لولس هتروص وب

 ید شلاق: هنا لس کج

 یرشن كصوصم دن یهدنسومو ۱۷ كراکفا ر وصت

 : ۰ ردینبم هب هظح الم وب ید

 نوا هرک اذم ینیذاخنا ماظنرب هدنفح هلئس ارخوم

 شلوا ریک رارق هدنجما ناضمر یلیکشت نویسبموقر صوصخ "
 وبق یساضععا هکر دشم وب هدکعا تعج دقع هدیلاع باب مویلاو
 ۰ یدلدیشیا یعیدلوا کرم ندنرادضکا

 هلزمرصع هدقدلوب لوصح هلهج و لومأم یخ ثبشت و
 لذ ینیرع هک ردکرک هسلوا د ودعم ندهلج یسهبقیقح تانسح

 بلق روضح یه ورک هزم نریک هدلاحرب لوهح یتبقاعو لاوس
 هدابو یریره هکدلیا تاقوا فقو ؛هینس تنظلس یاعد هلا

 ۰ رول وا شلوا تایح یذ ناهر رب هبیهاشداب تجرم ولع
 هدننارطضا نیکسن ل ۇزجر نالوا اتم هددحا و سفت مسج

 هرم نکم كنهورک هلس یکی تیدلوا حسم اضعا راس

 حارشنا هجرد هل نوجا یلاها موع ندنسللا هافر بسک

 ۰ زلکد رداق هشرعن ییغجهل وا لصاح تدم و



any ۱ها زا  

 یشراق هب ایسا هدنلحاس رانکكناب وروا یسهدلب لوساتسا (

 .زالوا یم هدکالفا رز یدننام هکردایرد ٌهکلامر شلروق

 تروص .سکعنم هدنهلخ فص نالوا یرادا ةا هکالا

 شوخ هبنرمرب هرلندیشیا ندقازوا یریکناهج هزا وآ ۰ردبرارقی
 قشاع ندقالوق هکغا اشا ندنش یتساشکلد *هرظنم هکر لک

 (۰ ردیماحان ق رهظم دنا ونع لالا ةرسح ٠ ردعالطملاحمقمالوا

 ریون ونییزت ردق هن و ریهطت ونبصحګ ردق هنریهش رېشرب هلو

 ردنراشبرب و «یدنلوا ترشابمهلتموکحیآر یدعشهننریوتت
 هرزوا ذارطا هداز ندنکلوا چد یرمطت كن رقافوس هک

 ۱ «٠ ردنراشا هنرقن كننامز قفل وا ارجإ

 (یمانش)
 ردلع راثا ندا تابثا هام

 ۱ ایست تیک نکا هیت راد
 دنتهح تیلک یک یعیدل وا دنا هر دہی روما ىسەدعاق

 یس هرادا تبهام كل ود اف كتلمراب q۹ نوسملوا لماش نده

 داكا رابعم را هوش هدب ول یح ٩ ردمکد ییلع لبلد هنانا

 لصحام هسا لقعتسم ردق 4 هدنأر تموکحرب هک رول وا

 3 ۰ رولکءزالقلوا لمح* ردقوا ینلاعفا
 تدشع هد راستخا یس كفلخح هسلا هد هنا كلام

 ۔اضتقا هرادا لوصا یک | لروما یوزجو یلک كحهلس هلو



 — ۲۹1 بس

 صالخ كسکره ندنفاصمو تجز قاط راف اثلاث .٠

 ۱ ۰ ردیس وا
 ها اها و هطباضهدن روهظلاح ر هداع)|قوفهدرافاقوس اعبار

 نوچکر ادت هسیا ردنا بترت موزل هندوجو كغشيا هرب ندرب
 عافدنا تارو ادم یکح كعا عياض تقوو تافلکت متاطرب

 ۰ ردسلو

 دسل واعقا و همشرپ دما اها هدنفح نان زک هد رقاق وس اسماخ

 ۰ ردیسلوا فرط رب هلقلیالوق

 نیس هنکلنشور كن روک نیآرپث لرقاقونسهدرپش امداس

 ۰ دست و تفاطلرب
 رج رکم 1: رغ دتا ےک یتفیدا وا قلتدا هدراقوس

 هننادذا ییش ءر كقلخ !هلوا داسفلها نلیا هدافت-ا ندنفلک ارق

 یلهج كرخا قحا هکردهاطع لوقع هسراو ۰ زالوا لئاق ےک

 .* رول وا لابقا بایوترپ هدنسیتلارف

 اکاو ۰ کد تلود رب هنشب رکاب هک ردتضتیاب رب نمرهش
 مکح هناهج هشلوق كج ورخ بحاصر هسیا رلنالوا كلام
 . ربلب هلوا ردتشهکغا

 یاب لع TEE ی وا
 «ردشلوا هاکه لر نوحما تاجا ودزا هلیرکد رکب كناب وروا

 هسنسیا كجا فص و هلا عاش عبطرب یتسهیعیبط تفاطل

 . : یزعا لابخ هلیوش



 از بن

 "هرادا ر بک ندیلاها نابت هدهلح رب ره هسزلوا ج

 ردفق وتم هغغل وا لیکشت هص وصخ

 یداشا راف یرفدل وا فلکم تن رومأم تروص و و

 ۰ رولوا بجوم یتلومس هبنرم لاک ځد هضسارجا كنسهفیظ و

 ۰ زریلیهدیآ دارا برج لاثم یکیا اکوب
 یسمیک یمن نوا كنلوا عیر هیلاح ةنس یسیجنرپ

 یرا دصف ءوسو یسلو عوفو كننیفنای ریک همروص هدهناح وط

 اغا زوربف نالو راوجمه هنرزوا یسلوا ظوحم كنغیدل وا

 ا وصا و دارم نالوا شاشا ندر ورم جا
 ۰ یدشف وا عضو رانف جاقرپ

 "هرادارب لکم اهد هدنتمس لغ وا لاغج هعفد و یسیح رکيا

 ۰ ردشفلق رابتخا ىتروص هص وصخ
 صوصخ هب دیک هدلاح یقیدنل وا ممت لوصاوب هقیقللا یف

 هکرولوا لصاح تانسح یلیخر و لئازتارودح ماط ر نالوا

 ۰ رونلوا دادعت یرلنالوا ناباش هثح

 تصرف هتشب:ندنوعلا دفلک ارق خسازجا كن اما رم الوا
 هدنرافداصت ابو برقت ه هطباض "هوق ندهرضم صاضا نایلو

 هحمهوکح نوجا كل ريج هلا یرلنالوا نان ندزوک یک لایخ
 ۰ ردیسل وا ادب تلوپس

 مهیک كا داشک ناکد ن كقيک دن رپ لاها انا

 .ردساو دیار تنرلهدام ترا مه ترابز



 ها

 3 ردکموح مع یدنفا یسانش تالاقم یهدیا

 ۰ ردهدنتح یریهطت و روت كن رفاقوس لویاتسا

 شلاح هریهطت یلد ندنسهباش اوسام

 شلآ هربوتت هلبا نافرعو تمکح زوترپ
 هنن راتهج ندم و نکس ات ندندب و ند ندبلق یتسانعم كس

 ؟ نما نا ندهن هسنوحما ريخ كعا لیدأت ردق

 هکر دیم ولعم كتاوذ نالوا یراذک هعلاطم راکفا رب وصت

 رودص نویسم وا داشا ررانف یراهصک هدنراقافوس تخ یاب

 ۰ دیش رمق هدزمورمون ۱۸۸ یییسر هیت ندا
 زاغ یک یلغوا كىو هطلغ هدورلیا یراقاقوس كاوبناتسا

 ربکر ارفق قفل وا افتک | هلرارانف یداع ردق هه وا ریوت هلا
 هدنسهرتف رب هتشب ندنفیدلشالکا ندنلام روک ذم هببلت یغیدل وا

 هفقاب لیدتف هدنکوا یسهناخ هلتاعر هلوصا و ځد ندیلاها »

 یدنک ندیلاها هلهجو لوا هلنهج ینحهنلو نوذأم سکره

 یرلتکرح وبشا هيا رولوا رلناقای لیدنف هلرشهاوخ و وزرا
 حصم ود « ردعح هنل وا ردش و نیس هدتموکح> دز

 ۰ یدشهو
 نالوا منلم ههوکح ینا عامسنا ًاموع جد كنيلاها

 هروک هشرللاح كرانالوا ردتعم هسا یلوصح كنهدامرب هلو

 نوحما كا تراظن هنسهراس تاعرفتمو هنسهوست كنف راصم

۳۹ 



 ببع وج

 ندنعالکا یمیدالک لتون یرعش نب مدصقم ندداربا هدنمابش
 ملما ىج یرلکیج هل هد كتا وذ ضعب قرهلوا ترابع

 ۰ .مزروکد یی چ واد

 كم ریدتا رد 7 هک یتتاحردنمكن ( همز )

 ثالبسمو برمشم هدنجا هیلاطم بابرا تقیقجوب هکردلکد
 ۰ مردیانظ ردمولعم ًاتاذ هچرانالیپ یمهنارتحا

 -.قارطمط -یسهعشع هلبوا هدنجا یتاجدنم هک هب هیزمز
 ج قجهلوا یناسعتسا نیرق كنامز نادنسپ لکشم هلا یتیولع
 یتتبهام هلبرابتعا یتیلک هدّلءوزجوم یک زایکلوا ۰ ردقو یشوب
 ۰ : ما فج تی و هيسيل

 رد رهي ب ور دهیم لج زر

 ۶ فا و و

 ردرص* ةيرڪ ٴدرورٻ

 رزکب ههاکن امس ناریج

 رد ردیک “ییاوه شقن رب
 ! رزکب ههایس هلی یرون ےک

 قیفوت طف ۰ رویلوا مات هدهلبا مقو ( همزمز )

 .رديدهللا

 ۱۳۰۱ هنس ناس ۲۸ ف لوناتسا



 ا

 ! رویمهدبا تیافک هنتیلوبقم كرار هکاتفیحا و یسلوا لزوک

 هدنجا همولعم نازوا یتحو ییفاوق یتح یظافلا هدرعش
 هدباما نسح ینزو ندا تقفاوم قوچ"لا هنتعبط كعوضوم
 تقره یداشاب و نزحیهدروصت وسح ادعامندنطش تبقفوم
 هب هدافاهروک هلاح ولردكي اهدو هن هعشعشا و توسق هندشاب و

 كمربدناباستک |یکنروروطنال وا یشیقالاهدنما ناب راوطا
 كحهدیا كل ریهرهن برا هدافا یطئارشو هکر دنا اصتقا ید

 ۰ (۱) ردتعیبط نسح هنب
 قافوا رب یهدنسهدافا تروص رکفر لزوک كب ًاضعب

 روط سحرب فیطل كب ًاضعب «رووشود ندنتیف نوجا روصق

 لا ًاضعب ۰ رویرویشلبغاب ییالوط ندقلانفرب ینزج یهدنعلبت

 هلبببس ناصقن لوچوححرب یهدنریوصتزرط لابخرب یلناح
 ! روش روک ز سحور

 كيب كفت قفوارب هلو نادجو ریوصت - ناب نسح هتشیا
 کرد یالوط  نینسغ و دنا ناار ناوم ولرود

 ند میطع الك چم ی وب رف لزوک رنا وا نام: ید
 هلیمان رعش كتهزحن یک زکه دش هح وا هلو لاح ! راردا دع

 را ید دو وات هر ایم ام ر های

 . مهروک تجاح هشرعت یتکج هلک مزال
 همدقم هرامشا هعوحرب نالوا مهلا ربقح رثا یتاعلاطمو

 کا نوجا یعیدل وا ح راخ ندددصو ییحم تحاصف ۱(



 سس ۷۸ —

 ! راوضم وسنا اکبیدای یا »
 ! راب زمسبقر اک یداب یا »
 ٩ رادلد یمرول ولد یک كداب »
 !راو افو مزسافو هدکدان »

 یک قفاومرای یکیاسح تقر هللارکف تفارظ هدنسهعطق

 : كکب دماح نکیا نیشلد كب ةقيتح هعطق ندنکیدنروک حریم
 یرات بش نب ضعب مروس»
 کا یراجو حک مررو»

 یراترز فلز هدنزا شود »
 اک یلایخ كمراب رونروک »

 هدعارطضا لاح بوش »

 رس ییلسخ رو همزو »

 ی لا را را مت ۶
 ! هدعارخ بک ریشالوط «

 تلابخرب كران كا-هلبا سحرب فیطل لا یسهبضت ةموظنم
 هیدن ات کف نوا یاد وا ینا هقق 1 دع یلاص و هک هلح

 اهد ندنسهلج رلد اهد ندنسهلج راز وس یکیراقو هروک

 هرکفت تدمرپ یناسنا هرکص ندقدنوقواو ! ردسانیتسا حوز
 « رد نهرب صوصحت ههردان سیافن یهدلوو هدكمروشود

 دع لزوک رعشاصوصخ و هيدا رانا هک رول وا كمد

 یارب قلعتم هسحو لابخو رکف هدنسیدنک نوجما كملي هل وا

 هژبتهج سح و لاسیخ رکف زکلاب هیفام عم ۰ ردمزال قغ وب یش



 تی ۲۸۵ ب

 .لاع بتم رب هحقاطل را ناتلو ناب كنهآكن هیلایخ عیادب
 : كموح رم یاس الثم !.رول وا لصاوهلاعلا

 رونلوا جو نسح قیربت هلبا لقع یایض »
 ریهشت ناییلیا یناولا ردرهم, رون هک »

 یو هکر ددودعم ندرانا نال والزوک.ارکف زکلای یزوس

 ۱ ۰ ردا ردقت کف
 :ندنسهدیشت یهدنفص و هناشخاسر كعدن

 شبا شوخآ رد نما نا اردو موک ه
 ردیسالال ها زاسهک ی مه اد اب ردهکناص »

 كناندنوک زاغ وطنراسخ ر هدنففاص وک »
 ردیسابز تعلط رادهنیآ هسیارح »

 .قوذ هدینو هکردندراثا نالوا زوج "الاخ یراتیب
 : تکی مظات ۳ یاب ۰ ردنا ردقت

 لدملوا راتسر شام ذم وط ادو س قود »

 ! لدل وا راد رخت ندعشع هدهد وس ردقلوا»

 نلمصعبط یا م ندادویس یوبهوا نات د

 دوا زاب ةعبط كدلك نشد هح »

 ریلپشالک | هلبا سح هدرانوب هکر دندهیلببق تاحونس یرتب
 : (۱) كموحرم كن دمع هکوب لاح

 ردیح ىلع ولتداعس یربدم قاروا یتراظن هیلخاد ۱ 1
 ةعوج یکهدنمان «نادلک » رد راردارب كن راتمضح یدتفا كن

 .یاجردن كنوزجر یکیدلنهلوا فوم هنرمشت ندنرامشا
 ۰ ردقالراب یسهدیشن هجراب_یکیارب هدنجما



 و

 هن زایدنک یدنک نزسکمهرتک هلوصح قا رح رثار هدنرززوا

 ! رولوا وحج رتوس
 شلک زادرپ هدیصق ردق وا هرکص و لوا ندیعفن هقیفط اف

 - روسصت تبظع ةد نجما یمهمولعم عاونا كرارعش مزب نکیا
 ندنا یک هلا كنها توالح - ظافلا تور - لابخ تخاعم

 روبملنتسیا قفلا هلی هلقیرارکید ندهن هغ دنل وا ثخ ندهدیضق
 ۰.9 رویلیوس یعفن زکلاب هد

 هلرصا ریبعت و نایارس لزغ ردقوا هرکص و لوا ندیلوضف
 کیا شلوا زاسند بوک هلع مالاو قاوشا نادجو ناروصم

 یخ هلباذتافلا تک از - لاح تفاطل - سح تقر یتیم
 ه یلوضف هن کوب كا كتلبضف ندهن هقدحآ زوس ندلنغ ندا

 ۰۰ ؟ روسل وا عاحرا

 ریدقت كللزوک عون چ وا هدرعش هصاینابو هدهیدا راثا

 هبدلابخ عباد یسیجتکیا هبهیرکف نساحت یسیجنربهکرونلوا
 ندرلکلزوک و ۰ ردصوص# ه هسبلق تاحونس هدیسعچ وا

 یعیدل وا كللزوک صوص هب هبیلق تاج ونس نالوا ذات هخ ور

 رد هیلایخ عیادب نالک هرکصندنوپ ۰ ردیا مدقت هنبرارکید نوا
 ۰ رارونل وادع لزوک هدهجرد. یضنچ وا هبرکف نساح

 رثا هکر دیعیبط هس رشد راق هلبا هبسح فئاطل هن رکف نساحم

 هلا هنس هفئاطل هدنرایدنک یکی غج هت را اهد تاقرب یکلازوک
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— ۳۸۳ — 

 ربارب هلقمامهلیشالکا یراتیهام هکرزکب هب هب وام" "رینم مارجا
 .هدو ۰ ! مهلا یییدنک ناسنا ندقلوا یساشامت نا ربحهن

 .صداش صوص# ِ هداعلا قراخ e ى راشم

 ! زدهطبغ ناباش هکر دتلضف ر نده ولع

 ابعطق ینو ۰۰8 ردیا ققحت لصن تیولعو تفاطل هدزوس
 هلتعفاوم هنسهالیصا لامآ كحور طقف ۰ ردلباقا كعا نیعت

 .غیلبت یرلنوب هلا تایسحو تالابخو راکفا نالوا ط ورشم
 هگدنلو بسانت هدنسهرا تاریبعت و ظافلا نانل وا لامتسا نوجا

 اماد نامه - موظنم رک نوسلوا روئنم رک - زوس

 تالایخو راکفا ۰رویشود یولع هدمه لزوکمهاضعب و زوک
 هلبا مارغو قوش "یمرک كحور هسا تلاصا یهدنایسحو

 .یغیدل وا بهتلم وعمتلم هلا تاصارتحا وتایسح "هربان ابو طسبنم
 سفن هدلاحر هلیوا ۰ ردفتحم یعیدلوا عقاوو ال هدنامز

 : ی هنابرطضم تاحون ابو هنااشتامل یکیدتا راهظا كن هقطان

 هدیج وهدیدش تا ریبعت بسانم لا _ هفيطلو هل تاک قفاوم لا
 هةطسا و درفنم نوجمایثنمو رعاشر ھ تقف وم هغیلت و هجرت هلا

 ۰ ردرفتفم هتعبط نسح هلرخآریبعت وهبیونعم قوذ نالوا زیام
 ا زکلا هدلاح یغیدل وا بصن ین ندهیقیقح تیولع

 قلارارب هدراهتشا یاوه : ردسک نولاب رازوس رعشم یتیولع
 رشود هتیسنعو تیلوهحم نیمزرب هرخالاب هلس هسل وا امن التعا

 تش TE مور ندد د ٤
 : رزکب هاتبش راهم وظنم ندیا



 حب ۷۸۲ تج

 لوا فرا هلاق هدنروص نامه لوا دنر لوا دهاز »
 رد هل و یهاشداب مکحح هداشعم ع «

 یلاع ههایس رون هدهطقنر ردا قرغ»
 رد هلو یهایس كلك ٌهيامسس كفرام»

 مد ریاص زان كکيدعا هاکن هرابغا » :ایو

 مد ربناص زان هقشافلوا شعافطلقوج »

 نسهراب نعاد هدلدیمراو ۳ نیس مهرآ» : دوخا و

 نسهراجم؛ شاع رلازوک رازوک یعهلیو»
 كنهراجص؛ قشاع رمد یدرد هلبا »

 نسهراب دص لد یهارکم نوسنبا لا اج»

 مهسوقوا نامز هن ره ینیرارعش هناروریحور یرب ندفلکت یک

 هد هحک ره و هک مردبا نظ ! مرونوشود قوچ زا هتلا

 قیتح ولردوب - یراتمکح ریدپل دهدلوی وب هسیایبس ۰ ردهلیوب

 راح یکلازوک ررب رام هحور كرازوس یواح یراسح یعببطو

 ۰ ردیرل وا

 كیدماح قلادبع هدنحما رارعاش یکدردشش دل مرصع

 ٌهفوشعم نوجا یکدردنوشود اژلک | ینب یراعشا كندنفا

 ! ردغادحو

 ,ندنفیدل وا دقعم یرارعش رنک !كندنفا ع تاوذضعب

 وا هلی هسنلوا دع ملبم ۰ ردلکد ملسم امداو ۰ راردیا ثحب
 .هبولع قیامح نالوا از هعشعش هدنجما تبمهبم مالظ ولرد



 بس ۲۸۱ —

 نداراب_یتش نوسکریسا نین۵ : روک كبو

 !غاح وزوق لک نوسماقدرّوقه و وفرک

 : دوخابو یتسیکرت

 ناار افق میل د
 اتهام هلقفش هللا حب نم »

 نک ریروط بوتبب ناپج هکر متد

 یارطضا كناهج یمرقیب »
 !لکناما ناما ربتک هداب رب »

 عمر لزوک رب یتحو هد كمتشبا و قموق وا ع رتالب ییسدف مش

 هد كلبا اشامت 3 4 نفاق تایم وه حاولا ابو یتسهحول

 !رربتک هلوصح تارات وا هلرثبع هد زکیلق

 یاش مکیدتسیا كعا ردعت قوح الا هدنکا الی یامدق

 : رلثم تكعفن رظن ىلا

 Er هنهک رب كك اردا ةمالع درخ»

 یراکرز دلح ر کمهشیدنا ةمانهش تلف »

 یداتسا مهماخ نا ر "یطوطرب نه »

 راد تش: لد ردنزغب نامرهق رب ل »

 یدودآرز ماجرب دیشروخ كمهشیدنا جی »

 یراتسرب یکنج رب دیهان نانعتط نم و ره و

 ره هشاافاو - ییرازوس قوجرب للدعشعش لتمظع هدنلو

 مکیدروټک . بو وفوا _ ةرزوا قلوا تغالب بایفوذهدشیوفوا

 : كپلا رام هن هدلاح



E FN: aS 

 رلکد هبرک بجوم زنا ۰
 هلبا قیقحو یرحت یفیدلوا هل ىدضقم ندزوسوآ كلثاق
 لوم یهدنو و یندصتم یدنک ن طقف ۰ مهتسيا قعشا غوا

 میلی هدا تابثاو حاضیا هلبا لارب یمکح :
 کرولوا زکرظن فداصم كيج رب نکرزک هدریق ال

 ندنیش ۰ ردا بلج هناي یزس هلسک ارز هلټوارط هلیکل ریلد
 زکهسزمهیق هغمراب وق دیاش ۰ زکسرینالشوخ هدایز اهد قاب
 یتفیدل وا ادب رسک سحر اندام هدزکلکوک نکریلیریآ ندندنک

 سحوانامز زکغیدقارب ندزکل | تیابن زکه سر راپ وق ۰زکسرالکا
 د هدلاح یکیا ۰ ردا مأتم یزککرو هدنروص رب راکشآ اهد

 نامت زف یتح یو ؟رد ه زککیدنوشود !:زکسرواوشود

 ۱م نب هک زکسزهدیآ ۰
 هدبابوب راندنا لاغتشا هلقاقخ "یرحت راد ه(عیادتمکح)

 رکفت بجوم یتیاغ هدهسراردا دابا هلتنلستم باتبسا اطر
 طقف رزاو هنسل وا راح یفاطلر ذفان هحور كکعج وا نالوا

 نمهنلب یتیهام كنفاطلوب ۰
 یبسلاوقر نداسکع یرغوط ندهزد ةدنکلسغ ماشقا

 هد یس هغ (یهیه) رب نالک یرغوط :ندزکد هدیاثهن کابو
 یک یغیدلوا تحوم یرکفت و رسوا هجری :

 " ندارو یدعن راناب شنوکرولوا ماشفا»

 » ندهردنابوخ رالاجلأوق بی بيض



 -- ۲۷۹ بس

 وبشا نالوا ناب ورک فاطمو نایمالسا بولق هاکهجوت
 ضعب رکید هلی هبفارفحو هرات لاوحا كنهسدعم نک اما

 كناشاب ) یربص بوا ( ولتداتفس راد هب هعفات تام ولعم

 هحاس هدلو وب ردقهبیدعم یربتعم راو مان هل نیمرا ةا رم چ

 زابتما و قوفت راترز زارط هدننبب تاشلوم نالوا روهظ یاریپ
 . ردلسم هدندنع فاصناو تقد بابرا یغیدل والعم هلیا

 طوبخم هلیسا ت یب تمحو هیلایوم فلوم یسیرعوط
 هنبرکشت و ریدقت كفالخاو نرصاعم وللثم یغیدل وا فالسا

 8 ردشلیا قافمسا بسک

 باصن راح هدنراد و روکشم یتیعس لاعتمدزیا بانج نامه
 فیعضلا دبعلا ۰ نیمآنوسروب روبت نلةراحت

 فنرهاط دمع

 : یسهمدقم كن وزح یصج وا كت « هم مز »

 جاقر راد هصوصخم رکف یهدنقح رعش هصامناب و تایدا
 : رونلوا ضع هن هعلاطم تابرا هک یدرقل

 قیاقد نایتسیا كنا نییعت هفشاک تفصرب ۵ هبرکف عیادب
 < ردرلنادالغا یناتسنا رارثا لزوک لا » یسرب نددا نارورب

 ندقدنوق واهکردرلنارلرلا لزوک لا ) : هجهداسمهسل وا نب -شعد

 ۰ مدرید ( ردیا روبجم هکمنوشود تدمرب یناسنا هدهرکص

 تبوطر هدزوک - تقر هدلکوکح یسهعلاطم هقیقطاق
 لزوکره هلی هسنل وا دع لزوک اقلطم راثآ نالوا ببس هنلوصح



YA —سا  

 ندنربهیم تیقفوم هلیدعب رثارب نالوا رهظم هب هماعلوبق هلی ون
 .-مدنفا مربا كربت هلرکشت ناسل یتیرلالا و تاذ ییالوط

 ضبوعتلاو رحالا انفو * ضیرقتلا و رکشلا اج

 یرایلاع ضیرقت كنبراترصح اشاب فینم اتلود
 ر راو نشت كالاغ یدل نان ناکا

 كرعون یب هسیا دالو مزال لصن دعس ودنک كلت ییتالقشم و
 مقاوم نالوا مهم ید كضرا رک نالوا نکزتشم نکته

 ۱ ۰ ردمزال هجهلبوا كعرک وا یتکلاسمو

 بسح چ نہ دلا موہ لا یلاعت ترا اهفرمث 9 نیفرمش ںیمرح
 یر ةه ندو کا یخ ج نرا تای
 ان كالول كالول ) یرکیدو قلوا نیملسم "هلبقو مالسا دهم
 ناما نالوا رهظم هنسهایلج شیانتس (كالقالا تفاخ
 هلیبسح :یتفاو لماش یتیرارهطم دقه كزمدنفا نیلسرلارخ و
 مها هجزب كما عالطا بسک هنرلنابفیک و لاوحا ولرودره
 ۰ ردلامآزعا و فیاظ و

 :ترابز فرشو یهابم هلنتمرح ماع كولم مظاعا ةقبقح

 كد نک: اما وتا نالوا نهانا تارو منا شد فا و و
 سنا وا انتعا و: مانتهاتر دقت ره هدنح نلاوحا نیضدت و شرت

 .قلوا تعزع راوس لمع هوا ترفغم بوص لواو راوازس
 ۷ رد زاکشآ یتحهل وا هزات قوش بحوم هب هلج نوجا



 زا

 كنايا ۰ رولو توالج و قوذ هلیسهعلاطم كن هسیا هن ارح

 :قارم رلسدنهم هنرعطقم عسر كبو ۰ رالکا ارعش ییعیطقت
 نایلوا بایفوذ مد ووف وا ین «تایعایر » كمايخ نا ۰ رايا
 نا وان وا را باس ادهالخ ه انا اقا سا

 ۰ ردقوچ رلنایملیب یتفیدل وا رعاش كن هدنجما
 عولبف » هروک هرعاشر * كمهلرب زا - یتیم نا تاعطقح

 بابسحو زک جوک ردق كمهللب یبهلیسمرب ند « تایل ورخ

 « تک وش » زومر لج هروک هبیضایررب « صا رذج »
 ۰ دیف اسم منی ءان | لک ۰ رولک یالوق اهد ند« مثنح و

 ۰ .دیفانن ءابهصوا اروهط ابارش

 نرخ نا تیکه باتو ممد بنام ارد
 .قلوا ندناضابح نف هکنوچ ۰ ردناطتسم باتکرپ یفجهلوا
 ۰ ربات رای یعچهلوا لوبف نسج رهظم ابدالانیب هلیببح

 هنیفلوم ٍقجهزاب یتسایفارغج نات عو نګ رات برع
 ۰ ردباتک لزوکرب قجهلوا ذخأم

 .جاج . روقوا هلیتبن قلوا یحاح مراب ین آ ماوعو صاوخ
 < شام مبا یک ےک لمامیخ مارک

 قارس روک چ یا ا اا باتعصا

 رولوا شمروک هلبزوک بلق ییهسدقم لاح مچی ردا رظن هلی
 يقوج كب كجهدبا هدافتسا هدن ] ید,هسدنهو باییسح لها

 ۰ رولو ریش



E 
 شکیبا ساتنفاو فا :ندنعتتط زائآ نالوا كروطنعهدراب نشلک

  A Oa Oشفت هث ززوا

 هدازیاحر 1 ناس شلنا ریوصتاوآ
 مرک | و من

 یراقدزای:ه( .نیعرلا ةع ) كنلرلترضخم اشاب تداوجم ولتلود

 < رد رقت
 مدنفا ےشلا رک

 *هلج كسنر هناشن.تحاصفو هنارب شکلد ةماخ ةماج

 یر قدلوا قفوم هرزوا قلوا ندنر هنافیلپ ٌهفیطل تم
 مرح ماج یلوا دلج نالیروپ ادها ل چ نیمرطا ةأ رم و

 !لکد هبوا ! قو ۰ یدنل | هب هعلاطم تسد قرهلوا مرتح یک |

 هلا تربصب مصب ! یدنوق تداعس یامهرب هتاهابم ماه هکلب
 هضالخا تسد ید یسنا دلج [قاعتم ۰ یدنل وا هعلاطم

 یدلوا راتاو راسم "یداب اهد تاقر ۰ یدلو لوصو ۰

 رصح نساح رصع یرابلاع فيلا تدادعس فیرش فلأتو

 ردهقحالر لزوک كب ههدیدج راث ندا نیزت یوام
 ریظح تنقفومر یسیغوطو : ۰ rhنالعا راود هکنوج

 هشسا راد هنف یناهره * رام نان وا قلعت هراشتا و

 قوتو ولت رض هفنض نالوا بوسنم هدف لوا یسهعلاطم
 له قحا شرک د هلراتا عیادب نالبراشح هراهّشا ظاکع

 رولب یاراو ۰

  سکره ۰ رولوا ره هلینادج و لوح یدنک فنصره



 بس ۲۷۷۵ —

 هتشيا - رونلو ىلج رانعم هجن ندیولع قشع رانا
 لایخ یک رون روک ندنتلآ طولب هلرصهرو راشتنا تعسطوب

 "لوک قفش شاقن هدندفرطرب ۰ رلشاب هکعا لاج ضرع لایم
 یتیراهب لربعاط "هفمایوب «یزمرفرب یلتاط فرط قرشكنیزوب
 ندحوربذ ٌةفاک هداروهک- تاناک «ربشعلاق هکعا قرغهنبدلاب

 ینیروهظ یک رینایوا ندمدع باوخ هلو كتعیبط - ردهانک

 یناحور قشع ناریدلوط ینیرلکروب هجنروک یتیراثآ كقفشو

 كڳک هشورخو شوج لرهیمهدبا تمواقم «ینادج و قوشو
 4 هلج - ردشوقو ادا هناود هک - لبلپ ڻکل ءا
 «رلشاب هدایرف هناهاوخ داد یراق هناتف قشع كردبا تقاسم

 تاداج هکلب و حوریذ ٌةفاک هکدنشیا یتشوت وا بیرغ بیرغكنآ
 قشع ةتسد هکناص ۰ رالاط هقارغتسا یایرد هلن

 !!رول وا تبحو
 ( امرکا) هلکلابخ هزاتو رکم كذل وا

 ره مد لزغت زارط لک هدنشلک

 كکيدتسيا كا ریونت هلبارپسفت و حرش ! لزغ مظان یا
 ثعض نده رعش ترورض هدنظفل هچرکا هک - كکهدیشنو

 نالوا ینتح هدنسانعم هدهسرا و ناصقت هبت رم ضعب قرهلوا
 فوشکم هنب قیاقد مشچ نیشن لد تاروصتو نیکنر تالایخ
 راثآ نارواجوم هدنتهج رره یکراد هلاژ ع لک - ردانشورو

 رب هاکر ضرب ینئابطل راکن و شقنوب نس یللبسب هاب هوا رط



 سس ۲۷ —

 لآ راسخر كکراچاص هابس زکلاب هک نس ریلی هلیصوصخ
 هک - ناسنا نروک ییکیدردنل هکلوک هلتفاطلر یناممآ یکل ۲

 تباصا هنکرو هرندر - ردناناهج رایت یحر لا

 شتآ یلکوک یزوک هلیزوس درخ ٌةقراب ریثأت كنبحدقعاص ندا
 هدرا نشلکرب رس ماکنه یتسیدنک هدلاح یغیدلاق هدنج |

 ۰1 ردا نظ قرغتسم هبافصو رورس رونو قفش راثآ رک اشامت .

 رزیدنآ نور تلزوک نایالغآ هلترسح
 ره مد لک هلا هلاژ هدننما رب

 قغ هناره وجم - هلرلیچ یک هدنرارزوا رح ماکنه
 - لک - هدنچنا رلکهچ عاونا ناب هزکب 4هدیسرو تان شلوا

 ندهنابش تدحوو تلظ هلا هلاژ/تارطق یهدننارپ ۰

 هناا فرط ییرازوک شغعا نشلک معهجاهتت ردا هدافتسا

 روح ا بدل وا شنا دنع هاب کرک یک
 یسادوس نکيا هدلاحو ؛شعوط هناغرم تامل یتغالوق
 ردقوا ؛شمالغآ یلصوا یصوا - حابصبات بولک هناعه

 هغعروق رشا نالیکود هننیشتآ راسخر ندنرازوک هکشمالغآ
 ۰۹ یمزمریدنآ یتسهرهج كزقر یهدنشاب شدن وا ؛شام هلو تقو

 به یناناک ردا تبح ًهتسمد

 ۰ رح مد لبلب هلفوشو قشعهک دن وا

 “راجاغا ؛راکڪچ هک - تعیبط هلرح رون راشتنا دادماب

 هدنرب رهو رونلوا دام رارباب رلغاتط ؛راقامربا ؛رلوص "رانچ



 س ۳۷۳ مس

 ربعتاب و ناصقن یتسانعمو ظفل هدب هيلع ءان ۰ مردبا نظ ردکد
 یمیجان لزغ وش مکیدروک نایاش هعیسوت هدایز اهد هلرکید

 . مدلیا تأرج هغمزاب زوس جاق رب هدنلو ربسفت و حرش

 .. رجم مد لک اک هکلاجب لک هک دشود

 نچ مدا لینس و لک .رولوا اچي رق
 شمایو ندنفاطل یکنر ؛شلکو د ندرون یدوجو, یا

 نایمهلکک اشا دیفسسابل وإ ۰ ؟نسشعاب هن نامالا ! لزوک

 تولب رس هناتسم یک باتهم رو هرادهلاژ نج رسب هدرا زالک

 قیچآ اد یرانک "هبنپ یسهنروا یک یتاریاپ لک ۰ نیشهاب
 هنتسوا كکغاس نالوا هدیشوب هلبا یرصس فیطل كنر هبنیرب

 یرافو یرلجوا و قنغاط تیاغ رس وک کروج#قشاع لاوجا

 هک رونروک هلب وا ۰ نسشکود یکراچاص هابس قرویق یرغوط
 نزح نی زح ل رالبلب لباقمهنن وار ط ل رانج ل ر لک « هنتف اطل ل رحم

 ۰ نسرویتسیا قموب وا ییزان یلزان كره هلکید یک ین یتیرا همت

 . نیکنر حص هلیا ابص كيرحت كکرچاص هکقوب رخ نکل
 نماریپ هلرالک یک هدکرس یالاب یتفیدقلق بوشود هکلاجج
 ر !!راروتریپییراهقای ندنرلتریغ و كش ره دروک رالبنسیکهدک سپ
 هدنفاطلو ۰۰۰ هدبنجا قلناشیرپ و ۰۰ هدنیعضو یتسای
 1۹ )رک هلج هنر دیک نو وکقس

 رریدا كنوکلک ضراعو هایس فلز
 ۰ رس مد ل یرحف لاح هناسنا

۱۸ 



 E OS کر ی ی

 بس ۲۷۲ —

 اذک

 لافطا نالوا دادعتسا "هدااب زونه هب دی رت مس هيا نیل وا

 عج كندنفا یدشر هدنرابتف ر يررایصحت شوو لیت كلدازوب

 یناکدنز غاب هروک اب هلیج هلع وبشا یغیدل وا قفوم هنفیل اتو
 لزوکرب قجهلوا رییغو ضیف زیواتسد هلاسوف دوك ره نالوا
 ةضور هکلبولام ىب هوابونو لافطالا ةب یرهلوا هلاسر

 ندرته حرطون ناتسلاهنو هلیسلوا اتمهییرثا ریازس هکعد لاک
 یو شن نوا كطب هدا رم فابطتقا یدآوف هرم .كسک ره

 ۰ ردشهل وا ضیرقت هدننن ضدرح و ثح

 یا هبنک
 تدوح دجا

 "هدیح هک - كدناعم راکنو شقن نالوا عبطنم هدلزغ وش

 سکعتم "هراح هحفص اخ هتسدلک نالوا وزرا تند

 باص راح ندانعمو ظفل یو و كنر - ردهدنسهاش یلاثم

 .كمرادتفا *هلصوح یکن هنغلراد كنسهراد رعش یال وا

 ۰ ردشک یرلبا ندهعنأم نالو دوحو ندنماعضتا

 .یرلهظان هسیا هدیاشن هلوقمو نالوا م ورح ندهدافا تیمامت

 لس ملات ور ب هدنلو ی ااو غلبت ہہ ناق رک
 زستیسابم ردقوا هدرمالا سف هدهسلوا قفاوم هنابدا بأد



 هم یزوا

 ةا ها شداب یادالا بجاو یاعد هرکص ندفدنلق منت

 یدنفا نیطف ندمان یارعش هک رونلوا هاک رک هلهجو و

 لاح هجرت ندفالشا كلرک هرزوا قلوا لیذ هیماس *هرک ذت

 نانلو ندنترصاعم كركو نالوا شمافلف ریرحت ةفيعص شقن
 یادا نسح ءكردبا عج ییراثا ضعب هلبرلاح هجرت كنارعش

 یکیدتاهیعس هلیعما راعشالا مناخ بوکح هنا كلس هلا هنایشنم

 نامزا ةموظنم ٌهتسجرب عرصم هلیلج ةع وج و هلیج “ل وبا
 لیلحلیذ ر هتثع یانسحم كن هناهاش ناشنفراعم نامز نالوا

 را دکر لزوکرب هفالخاو رانا هدیزکرب هک افح فرهلوا رابعالا

 راکداب ندفالسا هلا راثا یاشا هدلاع دفيصص هحرک | بول وا

 ربخ ینالسا قرهلوا هربظن اکو ید ندفالخا فرطو قلعارب

 هبلایموم هد هسرارتعم نرد بادر هدلامو قلت راک ذت ودا هلا

 یادانسح هدنقح ودنک جد كن رصاعم هقشب ندفالخا هدناو

 یراثا لر صع رھ قحا رونل واك رت ندنفرط ارعش هلج ییالوط

 ندنفیدل وا هج هن زا ومیرابتعا و تبغر هفراعم وړع لرصعهاشداب
 فلا فراعم نیطالس یاد هدفلخرصع ؛لرک و هدفلس ردص رک

 ناود نادرک قرو هلتهج ییدلکهنلق فیاصتوراثا هحولرس

 ن ناسا ناعا و ما رع دن هوار و ناتسجا و تشطاع
 تکوش یاشیامد كن راترضح نمدنفا ناخ دیحادبع ناطلسلا
 ٠ روللق ماره هدیشن تیبهاش و مالک ٌهعاَخ یناشو



 بنت ۳۱۷و

 ندلیق و هتشيا ردیا ادب رلتنمو رتوق هقشب بوردشکد
 نالوا دز از هم و رب و نوردنا هرکصذد4 رخ ٌةعق و قرهلوا

 عضو كنارببعتو هکردشقا لدب ردقوا هسیعر تا ریبعت

 عیاقو لرصع لوا هکدغلیب یمهیلاعسا روصو یسیقبقح
 لاردا هتفول وا و نمهلیشالک | هلبشال یعوج كب ندنسهبخ رات

 هلتهج یغیدلوا تایح ةفيحص روز یسهبیشب زونه كرلندبا
 فوقو بسسک هبترم ضعب هنسناعم كتا ریبعت وللثموا كليدعت
 هدرلخ رات هرکصندقدنلا یسهقرا دل نا هدهسیارولی هنل وا

 زامهلوا لباق قیقح كراناونعو باقلا قوچكی نالوا حردنم
 قوج كب نالوا دیقم هعوام نوردنا امدتم كلذ یلعءان

 ندنوامش نوردناو لفاک ییحاضیاو حرش كرلناونع و باقلا
 جرات وبشا نالوا لماش یتلاوسحا جارت هلربهاشم حیرخم
 نبرود و تڙيصڊ نبع رب هروک هرلند | هعلاطم نڪ رات هیلعتل ود

 هلا لعج رونلوا رکشت هللا شیاتس ناسل هنفلؤم هلغلوا تقیقح

 هلن نمو لیا رک دلا ام اوور شا اده و ارو هنعس

 ليرجلا رجالا
 تدوح دجا

 اذک

 لع ناونع تیدحا ناوید تایحن مماحت نساسح علاطم

 هانبتلاسر هاکراب تاولص میادو نمایم عباد و عدقت هاهو

 هباعصا و لا هاکتسد تیاده هاکشیپ و میلستو ضرع ه اه تیماخ



 سم ۳۹

 ( قرا دغا
 یک. هقیفش هدهدنرخآ رويل وک هدمدلک, هبشای ! قاب ! قاب

 ! هقروق ! هقروق لاق ےگ ۰ مرویلک ؟ نسرویروک
 ر هداید رکه لی شعا یلتدسل ردقهت كلوا یک مآ

 ٩ زکسیمرسا قلاق هقفد

 ۰ روشنا ررون هدلزوک ه هنلاج ۰۰۰ ی

 یرلیلأع طیرقت رب كن رتضح اشاب تدوج
 راطخا و ناس"یغتسم:هدندنع را ودا لاوحا ناسانش هقفد

 زکلای لکد هلبا مایا و راوطا لدبت و ماوعاو راصعا لوحت هکرد
 ربغت هل مانا ٌهنسلا یاداو هوبش هکلب ماوقا و صاخٌا لاوجا

 یاحالطصا یکیدعشهلباینا ریبعت نکل وا هنسز وب كناسل رپ ورد هدکعا
 رصب ا یعیدل وا شماغوا.هتالوح ردقن هسنلا هتفد رظن شه

 ردق هن هود قلشواچ هلتقو رولوا نایعو انشور ه ریصپ
 رلتاذ ولتشیخ لص هدنا راش وا هدول وا ناونعرب افتعم

 یچلیاهندز لود ضعب.ندرش واح هدرلح رات لرهلبب ییغیدنلوت

 شیپ یتیرشواچ یواعد یهدزرمرمصع ران روک ینکیدلردنوک
 و بح ود شمرویلیردنوک رینس لصف ندفنصو و رولآ هرظن
 نا لا یکناسنا دارفا انام رورم لصاما رولاق هدتربح
 موصل لص رکن وا دی ورق میان شام الا و

 نوت نوت یتسیلصا عضو هلاهیسح تاعوقو هیمسر تا ریبعت



 تک — ۱

 ( رالرق ندنغات لرهیلهدنس )
 ؟ کروم یهو ادا هداروا کک ال

 هد

 هعفش

 :یدل سن ۰۰۰ اطع ۰۰۰ هتشنا !كقار

 ی دروس ی یه E .بس ۰ یدلرهز نوخجما می

 ی یمرج كناشاب «لکد كناشاب ٠م نیرح كنان 3

 ٠ شعارب نوجا زعربرب هللا یزیکیا ۰ نوسید هسربد 4 ےک

 ۰ ید غاچ ربارب هدهنروضحشمالناشن همر رب تفو یعیدنارب
 ۰ شلرضاح هدنتنچ یدنک هدناود یدنک ینعهطوا تالسلک

 ۰ لکد قاربوطهرق ۰ مروب روک هلمزوک هتشبا ۰ هتشيا مروب ربوک

 . هرکر ب یبلک مچابابکب ۰۰ هنفرط ره ۰ شفشود لک هنفرطره
 ! کجدنن ! مکجەنن !تیالالح یتفح ترخآلک ل پوا

 نوکود ! كيتعاط هل نوجمازعاح ! نبفص ! نیقص بس
 قلب لزق , راو بیش نوکود هارقف ! كر و یبوش

 يب ۰ ی ۰ هتشيا ۰ روبل وا نیلک هک وب
 كهللا هسک ۰ ۰ نحوية نس ۰ 3 هلا شر و دنا کا

SES 
 ۰ مروبلک مرویلک



 ۹۷ تس

 یریآ یریآ هل مررمط هجا لا ! 1٠ م رویم 4 القاص

 مرویر وناجهرکرب هعقدب وق یرب ره ةکناص ۰ روی وف ندنرپ

 یازجا مهستسبا یتسهقشب هآ ۰ یدرهز یلتدش ردق هن نسرلمب

 ےک هدتقورپ هلوا ۰ یدرریو هدهکلب ۰۰۰۰ هکیدزمرو

 مولوا ! هیاقارم ۰ روی روی ۰یدلکو هل كجهلوشود

 یک یمن اید ۰۰۰ ر هدنفو زا ۰۰۰ یسیجا ناج ۰۰۰ یلاح
 !نسرویلغآ نوجا منبیمالاح ! ۰۱۰ [لکد كجهروس ردقتایح

 !لک 1 روییکید هن یاب كکيرازوک ۰ یدروط ناق یهدنررمط
 ناح هن ۰ یدلاق يا هل ۰ ید هسراو هل م یدت ۰۲۱ لک

 هد مرویقاب اکس ۰ رویکوچ قلک ارف انفرب همرازوک ۰ یدلاق

 ۱ ۰ مرویمروک یشرب هقشب ندکلایخ یهدکفهذ

 لک ۰ مدزلیوس هدیدرمل لدیسل وا نس هدعت راق ۰ مروبل وا

 هد ریلک توق زارُب همدوج و هکلب ۰ عالقوف یکربچاص هرکرب

 ۲ مرب روک اهدرب یکزو

 یب ۰۰۰۰ یب همروط قوچ ندمهقرآ ۰ مرویدیک ! 11

 هکلوب كنس ۰۰۰ كنس ۰ مرویلوا  مهقیفش ۰۰۰ ٩آ ! هک

 .علست هدنآ یکیدشود ) ۰ مرویلوا هدشناب كنس ۰ مرویلوا

 ( ردنا حور



 ا

 ؟ نسرویل وا هن
 اطع

 ۰ یدلسکردژا رب هدمجما یسهلمطع ره هکناص ۰۰ رهز وب
 ۰ رویراب وق

 یراشید ۰۰ ردژا ۰۰۰ ردژا ۰۰۰ رویرابوف یمراروش
 ره کد نت مه نر یر رم دید

 ۱  رویاچاص ولع
 نوت, نوت یمرسچا ۰ یدقای ۰۰۰ شتآ لکد رهز ! هآ

 یەک وک هدالد ریدلاق ندنرخآ یغهج یی راب و یدقاب

 ٩ هلدتآ

 ۰ لدلك دعای یمن وجا تب ی

 ر هعرکون یکلا یرابهککجهرړدل وا هرکر هد هقیفد ره

 ۰ دیا هرابوق یک ندرب
 اطع

 ۱ ج نب !هغج وک ! 'روط

 ردق هن ! هلکا ۰۰۰ ! هلکا ۰۰۰ مرویمهنب جا ۰ مرویمهن

 + مرویمهدنا لمح هنن هدمرویکحنوحا كنس ۰۰ تیذا یلتدش

 ۰ مرویمهالقاص ندنس یمکعدکچ هدمرویکچ هدنناي كنس



 7 ۳۰۰ه کم

 ؟زولزا قرف هل كلا: رشک ەشلر
 یتسهتوا بولیراصو ندقدقاب هنزو زارب ناربح ناریح )

 ( هرکص ندکد یوا ینسیرب
 یلتیف نوما مب كدا ادف یتناح نلئاط نودجما مب

 یشرب هدملا هقشب ندمدوجو ؟نسرویلیربآ ندکغجاباب ندنکح هنن
 . عهدا ادف هکلو نوجا رکشت هک قو

 هقیفش
 تیک :هدنوسلاوآ هبش رّوغ وا كنس هداسید .هعفیش | مکی

 !۵هقاربهدلاع هب یتیردک ی كلاع ! لک ۰ نوسلوا هنیروغوا

 ندزمغیلبطو قدلوا رفاسم هنسهشوک *لوصلاكنايند یدعم زب
 ! لهیفشود یثر هفشب .ندمافص ندزقلص و ندزقک

 هداند ؟ هدهرن حابص زکیدربدلب ی لاح هزه رب رب یناه 3

 ؟ باتک كغیدوقوا یناه ۰ رولبنتسا رع هلوا هسرولینتسا رع
 ۰ یدیشعا فیرعت لزوک هل یتبحم

 یلکد تادلرب قجهریدتونوا ینسالب رهكنایند تبحم قاب
 قج هالغاندتمهقرایسپه كرانلی یزب ۰زرویلوا هتشيا ؟شما
 ندکجرک یی ربرب هداند ! هل وس «زرویلواهلوک هلوک هنب ز هد

 لوبندکلوا هدهقفدر ندقماشب هدر رب نوا مدآ یکیا نوٹس

 ٩ نیسیهرولب ه وش ود ثادل



 E وز سم

 ( رهراب رروا هرب یناخمت ۰ رجما ییوص یدنامق )

 ؟ لدباب هت ۹1

 اطنع

 هدکعات جا مدنلرضاح ةلو ۹ رک د شادقرا ۱ ا

 هنکشود مولوا ! نوسروک هسرروک ےک هیص ! رو یعرب

 یدلاق مرع هلی ردق كنس ےب ۰ نمەشیراق هسک هقشپ ندهللا

 . مەش ود قازوا ندکناب تقو مکیدتا میلست حور یراب

 یه كرالبوب ! عجاطع ٩ كدلرهز ییکیدنک ! منجاظغ
 ؟ یدربتک راهن هکشاب كنس هقیفش زسعلاط قاب ؟ یمنوجما منب

 اظع

 مدن وه هتنکف هد واتا هنزوس كنسالدب هدشان نم

 هدراقا رپ وط یآ رب نس ۰ یدک هلک ت ق ووا راکج هلک هعٹاب

 ۰ مدتجهرب دلج * مدقج هب وطه رکض ۰ یدقج هیل وا مربخ هدکد عج ها
 یعدنکهدکل وب لکذهکلوا ربارب هلکنس ۰ مدکع هش ودهرل هناخ راغت
 ۰ .مدقح هبعهل وا ردتقم هلس کف ردل وا

 کندی وشود ج ۶ یدراخچ هزبآ یندزب رز یر ! ما

 هدهللا ۰ زامهربیآ هسیک هقشب ندهللا یلق یکیا شعثلوب ردقوب
 هدا هد زىشمکج درک هدنتتس وا لر اهآ.۰ نهرتنآ تقی ر

 هداسد نه زا هد زشکح هبقشل ر هدا ڈ و اما ۰ رشمتحهناب



 تس ۷٩۳ سس
 اطع

 ( هبهدننات نربک هللا هشیش قافوار هدنلا لدوبق )

 ۰ لوا كباچ 'ریتک
 ( ہرکصندقدل [ یب هشیش )

 ۰ نداروا لوا عفد ! تیک هکشیا یدناه

 ( روق هنامف یهدنجوا یاب كنەتسخ ییوص ی هدهشیش )

 ! مک یم جالعوا
 اطع

 هدرایدشا حاکن هلروز هنرب س ! قجوچ هراجمب ! ريخ

 ٩ یبهلبوا نسرویلوا دل وا مرو نوجا ےب
 هع ہوس

 ۰۰۰۰ یدلیوس ےک اکس ین آ

 طع

 اطع هن نسروجا هاطع هن نکروشافوا هلکناح

 كجهرو لیست هدکنهذ هد نوسمالغا اطع هن نوسغلردک

 ینسهچراپ ویر كکتایح كسفره ۰ نسرویلو رازوس

 زاوا لیارزع ۰ رویلهراب ییرارکج لجا ۰ رویرووک

 نسرویوشود یکاطع هنن نسرویزا شل آ هنس یکیدوجو
 هدراقارپ وط هرق كنس اطع ۰ ربلاق غاص هرکص ندنس اطع هدمه

 ٩ یمهلبوا نسروییدبا نظ ردبا لمحت هکغیدناب



۹ 

 نس هدعاب ٩1 مرویمروک تالایخ ! مکب ٩ نسیمنس ! مکب

 1 نسرو وروط وا

 اطع

 ا اا
 “= هو

 هعرعیس

 هبوط هبوط هک زو هددسلک قلنغیاب یراب ! ۰۲ ٩عیمکجهلب
 ۰۰۰ هبوط هب وط ۰ مەسل هقاب

 . تناما ههللا

 ) لردسک یتسیدرفل ۱

 .نظرویوا یب نیمد ۰ یدلیوس میکح ۰ مهتسا نالی
 یلست ۰ یدید زمتیجاب راشجاب هماشقا هدنج وا كعماپ هدا

 ۰ مدکح هد هدنناب كنس ۰۰۰۰ :۲۰۰ نوجا كنس لک د مزال

 نیقاص نس ! هلتص نیفاص نس ون ۰ مرویلوا هدکنای كاس
 نقص نسردا زستحار هدهدنرخآ یب هرکص همالضا اکب

 ,قل هتسخ همدوجو ! همانا هسررید یدلوا نوجا كنس نقص

 ۰ شما هلو ردق ۰ ایوب ناسنا ۰یدلک



 .ENS وو
TA 

۹ — 

 مول وا مولوا «روبلاق توق هدمدوجو ۰روب رارق مرازوک

 ۰ مکعب دیک ترمجح رهن کج دیم روک ین لای دا طب
 ۰۰ مکحدنن ! مکجولت ! 1

 ع

 اطع

 ( قرهتآ هفرطرب بوراقیچ یتسهتس )
 ثباذع هسرونلواراپ لصن دوجو ها یک هدنجما باذع

 كلف رب ۰۰۰ روی و یدنتص هلی وا باوا هدهدوج و یهدنجعا
 هناح هرات زا ردقو لرلموصعم هدنشاب زوقط نوا ردردنوا

 ۰۰۰ فوا ؟ رولو تذل هن ندقیگ

 هعىفس

 ر هبنسبا قعاروطو قرهچآ یتیرللوق

 i ۰.۰۰ ا 99999 ! اطع

 ( رولییاب رشود هن ندمهشیّب هنغاحوف اطع )
 اطع

 قره وط یتیرلصب ۱
 رب او ی ا کا اوو اھ

 ۰ .شقک از ۰ ۰ لئام هفرط غاص زغآ ۰ . هدنجما هتکم

 و شمر و كالازوک هدهنفل ةتسخ هللا

 ۰ »۰ ر قحهل وا قشاع



 ا ا

 زاد زوق نراب یهرهج یغبدمهبف هک وا كمغجا_طغ

 ۰۰۰ كجب رانايچ
 .ندا ادف یییسفن نوجا قمراتروف ندسبح یساباب ییراب

 كمام ږدکج تلافس هنشادرق هنسهن !ینراب !تیا تج.مهکلوق

 ! یا هب راجع نریک هرازم نوچلا
 اند ۰ غنج هل را لص,نداطع ۰ تنم همناح مولوا ! هآ

 ۰۰ نارجم ردق هرشح ۰۰۰۰۰ قلیربآ هجفدروط
 قلزسافو اکب ۰ زیجآ تفو دشا یمکیدل وا هّلااش نا

 ندنرطاح نوت نوت یعلابخ هدرد یدموق هنناب هدهللا ۰ یدتا

 ,یمهدلایخ مرویلپرآ نداطع ن ۰۰۰قو ۰۰۰ قو هآ

 هدنوا نظزسافو یتبوا مهلوا هنلوب كناطعنب ! نوسلریا
 هلبتبحم كنا طعن ! نوسکود یمهدشابزوک قح ەل رب ندقرا

 .یمهدش زو كجهرک رب نوسلوا هدسش لوص هدهلوا فلت

 ۰ مهیمروک
 ۰ مدتنا هه د كيم زس وک اک هدمهنن یک ید

 نوسلواادف ناح كي هنروغا هدعهروک یتیزو كجهرک رب
 ۰ نوسقلربد هلیهدرشحم هس سا لا هدع هلوا هدنغاحوق كمآ

 ندلحا زازب مه ۲ مکحهروک هتبلا ۰مکجهروک ۰ م رسا

 سوبا هنبروضح یب مهروک نوسسلوا هقیقدرب ۰ ربو ناما
 )مک



 سا ۲۷۵4 —

 ندلکوک ۰ مدنالتاق هغلربآ ندکدنک ! مکبتیا هارک | ندن ! تیا
 هل ریلب ےک لهسرا وط یادع مکیدکح ۰ مرینالتاق هد هغل رب[

 ؟ نس ریلک هرللاح

 قلب ریآ نوت نوتب هحابص نیراب دوخای هماشقاو اب ! فوا
 ؟ یمهلوا ۰ یدنروک ۰

 ۰یدلیوس نسيه هفاخ هشرش هددناص هدوه واینب عکح

 ۰ رازلیوس همنجاباب همکجهشن زکلای ۰ راز توس اکب زکلاب
 '  !شعا تجر هدقعادلآ مدآ هدایند رکم

 4 نسیمکج هدا با دع هدهدنرخآ هب هقیفش كلوق اب ییراب

 یمج هلوافلت هدنرلکش ود مر ونوکو یرب اکب لوایآیکیا

 ۰ مدیا چک هدکپ ؟ عهلانبا لصن مدیمزونانبا هسرپوربخ
 راشوق ردقو ۰ رویلوص هدنوک جوا یکیا رلکچ ردقو

 رقوجوج ردقو كجوک ندن ۰ رویلوا فلت هدلم جوا یکيا

 هعدنکو لردرب یمولواهن هدمدرروک یتسیه كرانو ۰ رویلوا

 ۰ مدزامهریدشقای

 یاقیناق نراب دوج و یتیدمارق .هغمراص هلرلسلطا بكمغجاباب

 ۰۰۰ كه وب هرتفک
 هقیفُش یکیدهکرسا ندنغاحوق یدنک هد رونحیا كمکج هنن

 ۰۰۰۰ قجناب هدراقاروط هرق نراب
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 یو St قیفررب قجهب هلوص هلیشاب كنیرازوک
 ! ردنوق كوب ه نوجا كمك دعحار نداند كب

 نوت ی هدکش ودرب هلب راب هک ردرا و و مک 5 هدام

 ۹. ا ادف یندابح

 شعا ترابع ندنغلقوج وج یر كناسذا رکم ۰۰۰ فوا

 ۰ شعا یشتآ نهج یا دع رف به ید ات ندا رک

 یت دل تس هللا هرولیوس نالی هسشم زاب ےک تب هدناتک

 لدن هنادل تبح یراالب یهدابد لکد لد هراالب یهدابد

 وا

 هدننب وق كنس هعشد ن هدقح هلاق هدنسهط وا زکلاب Hal ها

 ۱ مچ هناب لضد و

 كمدوجو هن ۰ رویدیک ندعتاپ قع هن ! قو ! قوب
 ندنردک هدمرویمهدنک ن ۰ روبقلاق هعانا یک یزا یمهرد 

 هسلتاص تاسح ۱ مکجمنن ! کجە ۰ مکج هربدل وا ا

 ت :هد نم ا E زکل و یمرع
 ۰ هلدردبا

 ندنآهدب ودنا تس ردق شلوا قشاع هکل وا نکیا هدشاب وب

a o O. 
 هن تقو ككيدنشدا یلاح اب ٠۰۰ اطع ۰ اطع

 هارک ۱! وغوص ؟ نسکحدیا راتنعل ول رد هلاک ۳ هد



— ۳۷ — 

 هداروش!لیربآ ندمنای ناما ۰ رویلک ماباب كب ! هوا ۰ مهدیا رکش

 ۰ نوسمروک 62 زن رب يا ! وق وا یشرب

 رولیکح هدنسهباس :تبحم کلان هسرولیکح قاش لرم

 هکردنذل وب هل تبحم ردتبحم زکلاب هسبا راو یتذلرب كنابح
 ۰ رولو تدل هتشپر هد هدنسافج ناسنا

 تبح ۰ رویشاب نونع هسراشب لصن رلناباشب هلتبح
 تبع هکلب یدعش زس «رویلوا نونع هسلوا لصن رانل وا نوجا
 ٩ مزال هزکه ۰ زس رونوشود هبدرولوا لصاح نده

 ؟ یمراو ۰ كشيلاح هکغعا ادس ٩ یقو تب هدزکلکوک

 زکسرروک قفث اماد یربکوک راہب اباد یرارب ۰كقاب هزکفارطا

 یلتاطهزس ریلیسک یشوق یطوطرب ۰رونالناجهدزکرظن قارپایره

 لزکزوک طولب ره ۰ رایوس ینسافص ینیرس لزکلکوک یلتاط
 لام لاسیخ هزس ۰ رود هکلموک لترب ۰ رولجآ هدنکوا
 ۰ رتسوک یتندرک یتسهنیس لزکیدوس

 نامه ! لینکچ ج ٩ یمزکیدلاق هدنشحورب ندقلاهنترپ
 مجرب شا لث# هنلکش زککیدوس اشاد هک كناب هبو وا
 یمهرطاخحترب هدارکل و ۰ ردرضاح هک ودهنش وغآ دل رکبلق فطل

 لا رککیدوس اّمادهک دیک و رايا نامه ! كيقروقجه# رکیدروک

 قشاعرب ۰ ردظفابحم هدزکفارطا لکم كلم رب شلک ود هنبلاق

 ابو هلپناق اب یراکخ یهدننسوا كنرازم نکرول وا نوجما
۱۷ 



 س ن ت

 اطع,

 .یررض نسکچمریذل وا ندم وس ینب ! هوس رایش هلی وا
 كنید وس ییزوس تبع هدا بډ هناسلا هل وس ۱ هلن وس قو

 ؟ رول وا یمتداعس كون ندکبل وا ندنحرف هد ودیشدا ندنزغآ
“o 

 همیعس
 كناتیسفا 4 زار دا .تیاکش ردق وا نوجن هسیاو تبح اب

 ۰ شهرولوا ببس هنفلت ۰ شمریل آ قیلقع ۰ شمرقاب ینکهروب
 ا مکب ۰ ماونع مهسا وا هد فلت هنلوپ تذلوب نب

 ۰ نسروب دیا فیرعت یش ره نسرولب "یشره ۰ راو لاکر دق و

 ؟؟رویاک ن دهر تلودو هناسنا رده تبح ۱ كەسترکوا هداکب

 ٩ كجولبب ےک ههیملی زس یرلیش هلبوب نس ےکح

lhe 

 كعن ور. ز ربشلاج هکلیب یرلتلع نالک هدوجوژ ! کج دنفا

 ؟ ۸ هبالک | ندهر یرلتذل یغیدلوب

 هوره س

 ارت هله هد هت رخآ كعد E هدح ور تسع ۱ یآ

 ۰ كچهدیک
 اطع

 ۰ قو ههبش
۷ 

 .لصن کس ملت ر نایمربآ ندا طع یب ہداید یکیا 11



 بس ۳۴ 6 تب

 ۵ الغا هرکص . هلو تلودرب هداید لوی ندکمروک رالغآ

 ۰ مرالشاب هغچآ هدهعدنک ندمیدجآ کس «مرونوشود یکفج

 دکر ر كنس لا ممی رز یت لزوک" نیق هل هدا
 مرولوب روصقرب هدنفرطره كئيش مکیدروک هرکص ۰ مریدهزک

 هدایژر هوش وا ۰ نسریلاق نسزکلای هنرشود ندمزوک هدوا
 كیا بئاغ یکلاسیخ ندوموا ۰ مراناب هلیدیما كمروک ینس
 ٩ هلیوس لصن هکزفل وا فیرعت لاحره مراقلاق هلیسوقروق

 هعیعس

 ! هلیوس ردق ثاکیدلیب هدیا فیرعت ! هلی وس
 اطع

 ید هک وک مدسع وشود دوخاب مهسم روک ییس تف و هل

 باغ مکلن معاج هکناص ۰ رکوچ قلکارقرب قلقورب
 ندرب هرکص ۰ رولوا یک شلاق ینجا هیدنک یدنک هدشاوا

 رایاد یک هتسخ شمتلاق ندنکشود مول وا نس ریلک هءرطاخهرب
 تابحر افصرب یغادشا ندشاب همدوجو هکناص ۰ زولوا ےب

 اا

 ولردر یراسح نک ندلکوک ۰ مدشلاب تقو ر ردقو ن : ! هإ

 ملت نس ۰ مدمهدالک | هلی هیدنک یدښک هدب وبالپوط هریرپ
 9 یبهدلک وک كناسل ۰ نسرویلبب هدا فیرعت هدیول وا ردتقم لصن

 مروی وس یس هد نب ۰ مدالک | هلرقیال یدعت + کب مدالک |



 هر

 نیغیاب ردقوب نوجماكنآ هدرویدباسکع یغلن وزح كکهروبرارب

 ریلیریا نداطع » هکدنوشود یکلاح ۰ مرویناص رویوروط
 یس روک یشر هلد دملعع هتشبندکٌیا نیع هد « ماشي موس

 ٩ یلعد ۰ مروپوس
 اطع -

 ۰ مرویدشیا ندنزغآ یدنک ۰ مرویدیشیا ینکیدوس یب
 ردقه هداید مه ۰ مرویوس یتس ! مج هعیفس مرویوس

 ۰ مرون وب ردف وا هسدا نکم ثم وس ۰

 هعسس

 اطع

 ۰۰ هکنمزکب هننامز ینامز ؟ روپ ریتک یمیرللاح ولرد هن

 یربا یربا یربرهكماضغا لهسلک هعاب ۰ رولوا نوک

 ۰ رارریدیک كالعوک رب ندولع همدوجو هکناص ۰ رالشاب همای
 مه رد ره یتکیدلکح ۰ ریلیکح ندمد وج و دک ناھا

 ماکو ک ۰ ۰ ریلک كمهرثدرب فیفخ .هغرطره ۰ رداسح یربآ یربآ

E۰ رول وا ی  

 هدج وا یشاب یس ا هکلو هدنهز . رول وا نوک -

۳ 



 . هدک زوک كلدمهنوط ۰ دشلاح هغعوط ردق وا یکیدنک نس

 زارا رب كجهنلزک هدنرزوا كکیزو ۰یدلوا ادب شاب هلمط رب
 ٠ یدالتشاب هسکعرو یرغوط هیر 4 هتوا شاو شاو یک
 ۰۰ رویزک هلم ر یک اك نا قبط هدکزو هن هتشيا هتشيا

 اطع

 و
 ها

 دقتشب نوت نوتب نس یربندنوکو ان ! هلکد یب ! هلص
 ۰ مروی روک ولرد

 ) قرەتوط ىلا هلتدش )

 نئاغ یمکع ےب هکناص كزلزوک مەسقاب هکزوب تفوه
 یکناه ۰ رویوروط نوزح ردق جهدا ملست حور هد ودنا

 - «مرولوا مهس ریلیربآ ندنس » هلیلد لاحاکب مهستی تفد هکروط
 ؟ یمهلوا ۰ نسرویوس یب ؟ زوید

 اطع

 !قارب ید هنعشع ا قار

 » ء¿

 هععرس



 ی ۷6۲ بت

 یگوسعد « كح هلس هز یکموس قوحوح هدشاد نس» یا هسر و:

 یک كنس ۰ شم :ا كجهلس هل یکموس قوجوج هدشاب نب ! الدب

 هرکص ندنآ هدف دن هغ رو م دکح قج دق راص هعدرک مراقاس-

 ۹ ىدە وا مکج هن هرکو ا یکم وس

 یوا هنر ئیدی وا ا روک ھر نوا تعاتم

 مج ه روط مکج هیلکب یلو یارب ۵ راج: نه + ؛ كحهدنک ندهل وا"

 زلوا بیص) هاب كمروک ییزو هبوط هبوط نوسل وا نوک یکیا
 مهنن هنب یدعش ۰ ناما ! رویتسا قمالغ | مئاح هدردقه ۰۰ هک

 كن ۰ رویلک !۰ ۰ ررابوق تمابق رروک سمرازف یی نوک

 هدک هروب رقسلا رب دیس سس تع ا 8 هتشلا ۰ یثیل اا ۱

 ۰ یدالٌشاب هغعان وا

 هدف

 لو ۱ یا یکیا ماي ۰ ۰ لو ۱ یا یکا ند و 1 4  ردبمهدک رطاخ

 و هن د هدارو ت نسرویلک ندشکم ]۱

 ییاه 4 یعدک لف ادر وبق وا یابتک هاکحر 4 هدهط وا

 ۰ شمع روس لع وا ثانس وشه و , شعراو یزفر كناشاب 1

 شعر دل وا ینیدنک قوجوح ۰ رار و هنس هعسل ۳ ای

 هب اکحیاه 4 دادم هل رطاخ یه شلوافات هد رو هن رزواكن ۲

 - راو همدا یکیدتسیا زفرب هللا ناص” » ن تفو یکیدلک هاروا

 ۰ مدع د » ٩ رول وا یهفلت هاما



 بس ۴۵٩ س

 ؛ ند قحوح یلل وز »

 هل اهد نب ! روی رلاح بیا ههدندلگوک ردق شوقو "
 ماطر رنج هیمهنالک | هبلا هلب كمدنک هدفهذ هکمدلوا مدآ
 ؟ نوسنلوب رللایخ

 یایکیا ۰ مدرووا یلتاطیتاط لصن راتفوو لوا یایکیا

 كب ۰ مرویملی نوک مکیدمروک قلنارق ییایند هدنوچآ یعزوک
 نکرا ردق هن ۰ مهنابوا نکرا نکرا نکیا هدارواطع ! العا

 ۰ مربروک ییزو هدایز تعاسراب قو یرورض مهس ربناب وا

 هنابحت ۰۰۰ نکیا هدبنکمولای ۰ مرلکب ینسمنایوا هدایز تعاسراب
 ٠۰ رویلاق م هش مجه هدیک هدیک ٩ کج هیلکب هنابجع ؟ مکجروک
 نون ۰ مرویوس هدییکج هنن نما لزوک ۰ردو قلطم تبح

 مروی وس هدیمغجاباب ؟ روپم رک همايژر هق.دابقیمزوک هک ره
 ؟ رویم رک هدنکوا كمزوک یلابخ هغ دل وا هدوا یدنک نوت

 رول العا كب ینکج هلکه رکص یآرب ۱ یدتک هبتکم هدنگ

 هرک یکیا هدتعاس یک ید هيد ؟ یمروباک اب دن نوکره نک

 ! مدرویشوق هبهرهب

 4 د نوسالک | یشرب ندمروط ندم هرهچ مابا مدن
 ر هن هدقهالقاص ندکدنک یلاح ۰ مروبک هراز ندموقروق

 E کج هلوا نخ رذک هما نفر سرا ۱ اا ھی

 ردلکد یشرب هقشب ندنبحم قلطموب
 . با وح 7 مدروص هب در وس لص ناسا هی هدنم ات نود

 سا



 و

 میر ندنشناح, تفت هد یا لدا مور نانمدالوا

 ۰ مکحمدنا

 ناجوا ! لآ ! لا ۰ رویشیلاح هغغادلا مدا الاحهدروب رکا

 تعاس ر هخهج ناطیش ندا البتسا هندوج و هدب ورک هنتیهام

 .شمرولوا لصن قیق هناج ؟ كب وک ٩ یکدربک ۰نوسنک لوا
 ۰۰ دشح اف ؟ یکدالکا

 هککاله ! تان تحار هدکر . ۰ قوجوخ نیست فک ام

 ۰ رویریک هرانم هدنوک رب هلکنس هدرلنالوا بیس
 هد دل وا عاص هد هقفد جاقر ٩ یدزول وا ها1 ما

 یکنر «یدربک ۰د روکش عا هرهجرب عربا هن كکیدل وا هنل وب

 ۰یدشلنک رج ردق یلق هدیزو ۰ ید کن ه رينا شم وطفک

 نس مه نوجا هشحافرب قچلآ ردقو ! فک ام هراجمب هاو

 -۰هدنلوب ازغ -۰لدنا لاق هرکصندشایو ینب مه + دل وا لتاق

 کا ی یدک اه ع وقتا فریم هدست تلو
 ۹ یو وا ۰ یدلوا بارخ ندر نماید

 هل اکهرب ه رکص نیا اد ود -ِ

 ب۰ كدردل وا دا ندا دصف هکتابح نس ! ةا رفغتسا

 اه ها را لو النا لد ییا ی نوت

 ۰ مرلکب رجا ب۰ مدتنا وح ۰ مدزا -۰ مدلک تسار هنالیرپ



 سم ۳4
 قلطم ۰ ربخ 4 یعدل وا دال وا مچ E ا ردا

 یدنک هدنغاحوق هدهنقولخحرب ۳ ردق كنس هللا ۰ ردشمال وا

 دن رال وف راس هدن و ستا بیصذ كامروک' الم رب شل ر آن دند وج و,

 ( د ؟ نوسلیا ناسخا تافاکم هن

 رلناق ۰ رویا هداروش یسولوا قاب ۰ مدلک هغمراتروق

 هرک رب ۰ روبمقج شاب هلماتط ر ندمرازوک هد ز وباب هد نڪا

 ۰ مرونعستا قحاب هنزوب هد توت ود:

 شوا تقو یکیدلک هارو اتهد ینا ن كەس رد نوجا
 نابطش رب شادارب ندنشنا تطع كهللا یک كنس ۰ مدلوا

 نوکو ! شل ا هتسهضبق یتناح - ۰ شعاروط لوا ندلتازنع»

 ۰ یدکجهلوا هنب نرای مهسلی هراتاروق

 یکیدردلوا ۰ یدنا باکترا یکللتاق نوکو نوحما كنس

 نکیا یاب یتایح بیس ن هک لاقحا نیراب « رویتاب هدنناب مدآ
 نوعلم - ۰ ردا دصقف هعاح ےب نوا میدراتروف یتناح

 ۰ یدرول وا

 ب* هدا یک. كدزدل وا نس ٩ یدنفا ءاخ ی دالک (

 هلبلا یت وراب هق وا زو چاقرب هدنسوشرراق نود دی« هدنتسوا کد

 ندقلوا دیهش در دلو نس ی لناق یلد نابلوا نکیا شلشا 1
 تب 4هراج ۰ دنا لتاق نس نک اع نابلوا یسوزرارب هقشب

 لش ىب * مج رق شب وا نر ۰ درا ندداتما + كلوا



UREیر  

 هندن وهج هسرا و یرس ردق هن هدنلکو ک یک یتبدشالفاب

 هنسشاب هدرلشمراب ییبلق هصقاب هنزوب ۰ رالشاب هکفروک
 ٠ نسردا نظ راشمردشیاپ

 قرهقاب ندرح ۱
 كوي رب ییدنک هدوا یل * ید ربک ندوبف -۰ رویلک

 :نوتفم هنثسح كکیزب 4 یلکد ۰ ردا نظ شوا قفوم هشبا

 .یداریا ردق كح لب هلا هبراحرب یک ےب یآره اما ؟اب یقدلوا

 هدنسهسیک لکد هدنس رهج كل زوک ندا نوتفم یدآ هدشمراو

 - زمن هل مر هداند هس ریل هنوشود هد نساروا ك ۰.:شعا

 ! رلاق نمردق هن

 ا یدا لد ندنو وا ۰ قو ۰ یدا هلو هد توام

 یتا هد یدزوس یک كج لوا هلو ند کا ۰ یدا ید

 هد رنج رب دلبج یک كنا هد ن - ۰ كحهدا نت ہداک یلاح

 دغم رات روق هش ۰ یدا اغوا هدیر ل ربمدا یک ہد یرګا ۵

 ۱ ۲ ملک

 هد ثنلغ وا شر ۶ رب دیشدآ یت هابط هد هط وارب راد رب ۱

 نایسکب هدنک وا كنوف یالوق یالو هد ریل ییعیدل وا هدار وا



 :رویدیک یرغوط هنایدرت ؟ نوسپاب ه نوک زود هنسح یتیدم
 یب كتنایخ -۰ كنهلبح ینس ! تیک لهسردیک هر ! تیک
 هنیسا بیقز كع ر نداراب یسهنوغ كنبحم -۰ كغلت وردفاص
 ندنسهغب كلا رزع هصک و نم هک مرذیا نم هندآ تنه سد

 غاص اهد تعاس یکیا رب فک اع هک رکم ۰ نسزم هلتروق

 كلکیدمنوش ود ج یک مولوا مه ۰مکحهد رک هاب ۰ نوسلاق

 ۰ مکجهد رک هلبوا هد مکج هکو چ هکشاب هدنق ورپ
 هشوق هشوف نڪ مدآ نایارا یتسالب ید ۰ رویلک

 بر

 دردیک یرخوط هب وېق یکید ریک
 كنوبفوش مولوا ! شیلاچ هغماشي یک كکيدتسا هنن نس
 قحهلرق هدقمورب هدزکهرا یبوط ۰ رویروط هدنسهقرا

 ° راو یسهحرات هت یکیا

 باوا ندکیٹکد بصنم هدّكنا ۰ یدلوا ادي اهد یر

 یدرقل ولرود هل ندنغا هدنلاحره ری قو راو هکعشکد
 تفد ررب رر هنسله ؟ رویرک هتفاسق 4 یسهرهج ۰ روبقبج

 نظ شلوا ربسا هندنک ینس كن هک یلغاروط هروک اک ۱ ہد یتا
 ۰ نوسلالا مسا اکسوا هدنوشا

 باپ ٩ یعذوس یییداقر ادا وچ اشعه یک لک زا



 و و اب

 كنس رهج بیا ۰ شرویفاب هب هنآ ؟ رويا هن هدار وا

 - یکهدنزو هک مثمروک ردقوا ن ۰ رویروس هدنوکزود
 شووق وا او یییرلشأب هویج لرهزوا ربلاق هدهرن یراهدرپ بر

 ۰ مشممهروک هلي یتیرلناق زودنوق

 قراروا هنشاب ىلا

 یکللتاقهنلوو تبحتوا الاح -۰ نسرویوس الاح ۰۰۰ قچل آ
 ندلیوأتر ماتا هده را ؟ یل وا 8 نسروس دا تاکترا

 ۰ تاهمه ۰ ۰ نسروبدادلا وا کک r تراسع

 نالوا هدقعیبط ! نکم هت اما مروشیلاح هفغادلا یعدنک هلکنا

 قلرسامتخا اب ! 1۳ روی کوا كعزوک ولرودر كلبد

 ندک هقرا هدمول وا هک لک ! لک ۰ رویلک ؟ ردیلکد رذعرب لوبقم

 چاق ریلی ےک هقدنآ عدارب هک لک ۰۰۰ رویلک بویلاغوق یتس
 نسرویشالقاب نوشراجاق هکرازم ریلی ےک ۰رویلازا رع قلب
 هدب و وط ندک هقا ییس شهرک هنتفاسق مدا كلحا هک لک ؟

 كفك اع یتس ! رونلکب هدارو نوحا قمتآ هنلفاس لفسا كنهج

 آداب هدرب ر لس هه نس ۰۰ رلا توم هسل | هةل ندنلا

 قارپوط لوا هنس چاق ؟ ریلب ےک - کک یلقنایط لا ك ةسناب .

 نسراناب هل لات وم شلوا

 نالوا هدنسهرهج -* یدایو یتیزو ! لانا“ ۰ ی ید رت

 .هرزو كنار ؟ قحهلوا هن ۳ روک هن هدندتنآ بئاف یت وارط



 ی 0 ا

 رالوص -۰ رتیصنا نكيا هد وق -۰ هدلا ؟ جهیق لصن

 هر دنق وط یع راقاد وط هرک یدب .هکلب هدنآ یدب هدیوقروق هد

 قەدە ٩ غج هیلهراب هلرلنوشروف لصن ىا یتسک و ک غیدم

 یدعتوا مرویجا الاخ -۰ مرویوس الاح ! شراو کوک
 ۰ قح هاب هلیرب هقشپ هدغات مپ تب كحهربک هنش وق كنسهقشب

 تحار یغات وا الاح مک وک هدروی روط هدنکو ا كمزوک قات

 .٠ أ مرویتسا كا لیوحت هنکشود
 یرلن وعام یک كنو 9 مکحهد رک هاب ۱ و

 لالتاق هدنتعببط كناسنا هدهسزفسا لک و ک هد یکمردل وا

 هدبورک هغات ماش ۰ رلاق ثبع نوت نوت یدادعتسا

 ۰ مکجهد رک تقو یکیدتا نظ شمالق عئامرب هدایند هنسوزرآ

 هدنغ#ج هکنوسلوا مورح ندشناح نکيا هدنرزوا ديما مات

 ٠ نوسالشاب هفعسلا هداروب هبادذع یکجهروک

 نالی هنوعلم ! قاب هناوثا ۰ رویلک ۰۰۰ راو یسمس قانا

 ! شع ورو رلیرد قالراب هب

 قرلا ناشن هلرول ووهر
 هدروس روطناب ! كح هد رک ی ال وقهد ردقهن نداروش ناسنا

 تسار هنفدهات كنوشروق یرب یلمزال لا كنرکو .  لوا

 هزک یکیا -۰ قجهروا ندنبلقات مهسرکج یکش یدع ۰ رویلک
 ٠ نوسنلو هدشان یب ۰۰۰ ريخ ۰۰۰ یقجهیمءریدسلا سفت
 هک یلمرید-ل وا تو یغجهلوا لئا هدیمارب ینعئد ناسنا



 — ۲4عاس

 لیب قرف یلهتشپزات: نجما "ناسنا ۰ ع ہدنتشای رک نیلا
 مدیغاټ ی زالیک كناشاب مزب لوا لیترد قرق مات ۰ رویلوا
 اعاد یلاح كناید ۰ عیسهتسوا ی هناض* هداروش نوکوب
 یللقع ۰ نشیلد ماد ۰ رب هدنقوره + رب هدر رها رپ
 ! نوزحم-

 یتلاعكنو كنوش؟ زدهنردرا و یملعع زارب هدمنب ۰ ۰فوا

 ندنمرح كب ۰ مرولوا نوزحم هعدنک یدنک هدرووشود

 ۰ ردیسازج كنعیدموا افو ! شمروک تنایخ
 فک اغ

 لرهربک ندنسوبق ناب كن هط وا

 كمنا ٠= روبلوا هدهطوا و .فافز مثعا تشک عا

 -۰ یدا یسارو هدیسهطوا فافز غرب ! شفلرتضاح هدیعات

 رازنماتداع لکد هطواو ! ماخوا هن ماخ -۰ قات ور هن قات

 هنر -۰ رویلوا وج د۰ رویریوچ هسرشود مک هنا !

 ملیت ٩ یحناص ردق هنو ! م هروب! هآ ! رویلک یسهفشبوپ

 ۰ روییاب یراهریظن هدمعج لاذع یکیدکج كج ور
 لرذلوک ا ڪا

 هح ةر زا ندنس » کی هدیوروتوا هدردنعوش لوا یا ىلا

 ۱ ؟ یدیعراقو ناید « مریلیربا ندمناج
 ندن مه ۰ یدلوا لوبقم یزارب كناغد هتشیا ۰۰۰ ! ناخ
 ۰۰۰۰ نسرولیا ندکناج مه ِ را
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 یماقتا یدنک مهسرابوق هلمراشید نسەچراب ره كمدوج و

 : ملا ندمدنک"

 لرهلوک بابا

 ؟ رریک یعوم وا هدایز ند هقبقد جاقرب هعزوک هدلاحوب من مب
 یعدنک هدبودا هست هجهاضم ۰ نوسرک هک هتوط

 ۱ ولا ى رفا

 ! شالا هلی هفعالقاص هدشمووا ؟تجمرزوک نکا
 دعای -۰ می هنا ردلی زکسنوا ! تعنص بیام هدهن ! فوا

 هم جاقرب هسیا یلد ۰ رویلک یکریاک هایند قبط هری ےک

 چ یک ناویح -۰ روبیچما یش حدق جاقرب -۰ روی یش
 ۰ رویلقب هفرطر بوريس - ۰ رو یار” هرب زسانعم

 هارو هسراو یلقع زار ۰ رویلشاب ندیکب هن نوک یستریا

 ۰ شم ندنلاح ره ناز د ر* نوزحم. هک نیسرفاب یک

 یکدلک هاید ۰ نشمامزوک و دیمنلکا ر و هب ندا

 و یهتبشن دښو هډرر .هدبوا را بول را یر توت
 ندیرزوک اب هتسرخا ینو > ا ا یارتیف

 شایردق هن ندنبلق لهسردیا تفد ۰ رک ود شاب ردق وا ندنبلقاب
 ۰ رون روک ندنلاح كنسهرهح یغیدقا ناق ردقه-۰ یکیدلکو د

 رون روک لصن یفنیدغایروماب هنفرط هوا تفوكِيدقاب هماحرب

 ۰ رونروک هلبوا ىتاي هس



 بس ۲۳ بس

 ربارهدیفک زویشپ كب -۰ كی هدنجا -۰ رویریتب -
 كنوعلمو هدققابناح نعد یکرب ۰ رویلوا لتاق ه ۰ رویاب

 ؟ یمراتوط یتیرب

 دبرت نوجشآ كارکسع ۰ مدشلدارب نوجا تبح نب ! ما
 ۰ رویعروک یر هعشب ندکللتاق هک ز وک یدع ۰ مدشملوا

 ږزاعع ناساق یرادتفا همش ود یشر 2 هدا دوس

 ! مروبلو رال وات بت فح هکللتاق

 ندرت مهسزل وا بیسن ! نوسلوا رهق نرتک هرالاح و یب

 مکجهدیدلوا قلسطم ۰ رکجهریدل وا ۰۰۰ ! قجەلوا رهق
 ووشو تم الاخ TT ردق و ! قاب هنغلقحلا كك وک

 هدننب وق كن را هق شب هدیواشپ -۰ هفقارب ندهقرا هد ورک الاح
 ۲ لثاق ولرودرپ هکمروک

 ریلیغب هفرطرب قره الا

 دل ردبا هنناعم ییدنکا

 یش زجاع هل -۰ تلا فبعض هل !دوجو !دوجو
 هفلزبستحار نوک چوا -۰ هفلزسوموا هڪک جوا ! نسشما

 كنازجا نایج ندموزوا مقلاص جاقر -۰ نسرویمهنایط

 مهتاب -۰ هریک زار هداروش یراب ! نسرویمهریدلاق ینغلرغا

 وا هدمدسم هناب وا ردق هحابص -۰ مدسرلاق رو وا هرکصاب

 نراب نکیسشلوا نلک هصک و وا -۰ هسرولوا لئان هدا روا
 هرکض ! نو وسول :قح بان ها 1 هتسراشاب ردق هحاص
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 هدهنس هقشب هسید نسوک تبح ردق4 هلبتق و اکب ! قجهلوا

 ندکجرک ین 1 هکلپ 4 رولس ےک ! كج زس وک تب ردقوا
 : OED روب وس

 نوک یل ی قلو ل
 یرقعوا ۰ غجهیمهاشين هصیمهلاق یدوجو ندایند كنالیوا

 دنسیجا كنهراب یعیدجا هکروب هج روس هننرزوا یتناق هد وزا
 من ! یلمریک هدللا نبمه - ۰ یلمریک قلطم ۰ كجهیلک تنوکس

 شعشلاچ ,هکمرتسوک ولوا نکیا خاص - ۰ شا دصق همنا
 جور ! ای یدربتک هنلاح اتوم یرید یرید تبقاع ؟ یمهلیوا

 ماقا, ۰ نیکهدینا ۰ رویزک مدوجو هدنادیم رکلاب ۰ شلوا
 تعایس ره ۰ روس ردزک رانا -۰ یدنوط یرپیکیا هدشان

 سح هدمدوجو هقیقد ره ییا یهدکمکچ ناح - ۰ مرویلوا

 مبراهسر و یدازوا ردق تایح یتاذع مولوا - ۰ مرویدیا
 ۰ رول وا یتبع كلاح

 قلطم ؟ كجه روس افص_ یدل هه ووا هرکصندرلاح ون ۶

 رب یند ردق كجهریتک همش هنلاک كتعیبط هلیوا ۰ مرربدل وا
 هب . مثمتج هل وا لتاقاما ردف و یم وز ج هدایسد لدو جو

 هلا هسرسا هدع ها ینناق حوا رب كنان ۰ هل وا مهسرولوا

 مکح هکچ هب هکلب + نویشا ادب نهج رب هدلک وک ندنسهلمط ره

 ۰ رول وا نوها ندنوب باذع ,
 رویلک تسار هنسیک نعمدرب ناسنا هل وا لتاق نوچ

۱۹ 



 در ۳۰ تا

 ,قمادلا تس ۰ رداقنر وا ؟ یمهل وا ۰ نمشلوا نوتفم هننسح

 رویروط نوزح نوزح هگدقاب هنزوب ۰ ردباقنرب شلباب نوچنا

 یهدنشلا كياقن وا هدهرکرب ! ۰[ ؟ روب سوگ یمتبحم اکس

 جفروق مث روق لصن هک لهسروک ۰۰۰ لوسروک یراکیک

 !ربنلکا هلکنس هدراوک نیکرچ نیکر چ لصن -۰ رروط
 . بانج ةسردا ناصع لوقر هدغهج !!! اند اند ۰۰۰ قوا

 ! نوسردنوک کس نوجا تازا قح
 شلدارب ندتبح ۰ ندافوهگدقاب هننزوپ ناسناوا ! ابراد

 كمربو ناج ندنردک هسیرغا شاب وا ! ابراد نانیروک یبکكلمرپ
 قاتشم ردق كحهدا داحا ندقو همت وم ! ایراد نالک هنرهجرد

 ۰! نوسلوا
 قلتغیاب لتاسق .ردقاوا نددنالاب هن رلزوک كباسنا نزال

 یمریلک قلن وزخن ریش ردق وا ندنالاب هنزو ناسنا ؟ یمرکوج

 ؟ لدار یعوجما كمتضوک ناهرب هکتردق یر رخ

 هلاحو یب تبقاع - ۰ یدلوا قفوم هنسپه - ۰ یدپاب
 كج ری هننیوق كنکب هک وب !۶۲ ۰۰ همک وب یدنک ۰ یدربتک
 مک هدعسا زغآ ناید « مرولوا هدکروغا » اکبوا -۰ زغآوا !

 ! كجهیلیوس ره ریلب

 یمدنک هقدناب هدمایوا - ۰ دوجووا هجکو ب - ۰ هک و

 بیصن هنغاحوق كنم هتشب دوجو مکیدتانظ الام هح ور یکیا



 ان

۷ 

 تب

 - * یبلق قرهقاب یرارب یمیدنقوط هرکرب هداقیقد جاقرب هدب ودیک

 هدکغا سخ یتفیدسشالوط یم زره ربا یراا آے یرکچن

 ۱ ى N نسرويګا هن هدنسرولب یرالاحو هناوید

 تاق كيزو -۰ تاقكي ندنرمثع هدیرهز كنالبس یهتوا
 ۰ مکجدجما ۰ رکجدجما ۰ مرویوس نکر لب ینغیدلوا یلتدش

 - ۰رویردشو وا ترشع یلف- ۰ روی ردلوا ترمذع ینامز

 البر هو اید ! فوا ۰ روسیدلروک ترشع ییابتلا لفهذ
de 

 افصرب ین آ ردق هب هجن ریک هنشاپ زکس یمرکپ نب هدنوسل وا ینادنز

 ! مثعا نونه ! هلی ید ربسع

 یقطلک رب «هعانماهنشف روک كتيشرب هدایند همانا ! همانا !هآ

 كس رارا ود هددرکرب ؟ لدنکب یمینیرلاتب ریکراک - ۰ كدووک

 - «رلنالب یلکنر جن رکیاه هدنجما قاب ریدشراق یتغاجو یتکلد

 یلتشزیلتش ز هدرلغاب هدرلغاط نسرول و راب رقع یلتفابفم وقروف هن
 روینادلا یمهروص نایلغاح یلئاط لتاط - ۰ هراکهچ نالیجآ

 شراق یکیار ندنرانک كناحرب - ۰ ندید كجاغارب هله 1

 راک تسار. هنسهجراب هزانج جاق ! قاب,۰ ردشاق قاربوط

 -۰ ندنسهاشن .هراب شطجا هلیغام تسود هدنرز وااب هک نس

 ۰ زملک ندنسهیس رهز شک ود هلیلا راپ هدنی]اب

 لانسهرهح با هنرسات تات دوخ و تر سزوب و نایملا
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 شماملاق لاح هدندوح و ۰ یدهراتروق ییدنک ولودر ۰-.

 نوجه” هعشب یک یدنک هداید یدل وک ملن ۰ یدرویلوک یزو

 مدار ندهول وا هسفو ؟ یدیندنکیدروک رامدا كحهر و ناح

 یدا یغئدسونع هنغیدراتروق ۰

 رها هرصهرا

 لاح یتغلقال راب كفهد هده لک یغارب هاب 1 و

 مهروک شبا یک مکیدتسبا مدسل و ناصقن قحزا ندنسیعببط

 ریل هتسخ داش -۰ نک ریک هربلاحقحهلوا لاله ندمردک هد

 هوبم هلسوفروف مرولوا رود نوک یکیارب ندنتهدخ لود

 هلشنآ شلدار هدنلکش وصو یدعش اا ترانس هکع

 ۰ مروپقای یعرارکج - ۰ مروی دیرا یغیب
 ۰ یدبا زر نع ندعاج رللایخ یهدفهذ لوا نوک ترد اهد

 هللرشع ۰ قدلوا ناج نمد هزمرب رب ۰ لایخوا هنب لابخ
 "كجهردلوا هلردک ینب وا مهسا وج ۰ مرویشیلاچ هکعا وح

 هکناص ۰ روبمهلوا لباق هد كا وح ولردر ۰۰۰ ولردرب

 ! شالغاط هلراریمد نیعزق ىکەروب
 هج رلهنس نکل ۰ كجهردل وا یاسنا !رهز لاظ هد

 ېز را یر ره كن رتلآ - ۰ ندکدریدنروس

 ندنسهبام كن اچا راد هکناص . د وا د رکص ندکد له راب
 ۸ شتاب

 ولع رپ ندزغآ ؟ رولو هثشذ هدنسهر یراالتبم كنو اب



 بس ۲۳۷ —
 < رد

 2 ۰ یدو فیلم هوم قدروا هد 32
 هدیدننا ادف ینا یدنک مه ۰ یدراتروف یب - ۰ یدالرف

 هرابم وقر هدنج وا هازعماب ۰یدشعصاب هموقزغایا یدراتروق هل وا

 یاسا ر ساک یندنک هدیدنابف هن رز وا 1 - ۰ یدالطاب

 لاد هدنفا رطا ران اق نالنک ود ندندوح و ت یدعا تبعات هداک |

 "لرهیغوشود ینلاح ج نک شمالئاب هکعا ادب رلناحرم لاد

 هم یدالپیوطهربرب دس را و یوق ردقەن ۰یدلراص هج هللا یکیا

 -۰یدید « مدراتروف ناجر -۰ مدر و ناجر !راشادرق كلآ»
 راب هک مدقاب مدقنج هلحاس ۰ یدنالرف هرانک -۰یدریدلاق ین

 -* روبدیک ۰ شلتوط هر هغلاط ۰- شلاق ندتفاط نوت نوت

 نایشښهرک كب همخبدلتروق هحنوک هدلاح وا ینآریلب هللا ! رویتاب

 م ۰ مدل وا

 نیهأش

 دن دنک یدنک

 ٩ نسفجهلوا ناهشپ هرک كي زوب چاق ریلی مک اهد
 فک اع

 یهیدل وا فلت ناحر هدنل و یدک هابتشآ کسر ۱ أ

 ے ۰ مد وص هدهتفدوا نامه ! رویلک نارک ردق ه كمروک

 اهدزر ! هدناف ه ۰ رلیدنا مطاح اهد یشک چاقرب لکد نب زکلاب

 ندهغلاط ۰ یدنک قوجوچ ندهلرا نوشرا یکیا ندهراق
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 سوما كلو نب ۰ مدلوا ! متجاباب قوب ( ۰ رویلک یتذل
 قفاوم هردق - ۰ مدتسا كجا اد یمناج نوجا كعا هظفاسحم

 ۰ یدرو نامود ر یفارطا مدا یهناضج + یدک
 ۰ مشکا باغ ییدنکح نامز زار ندنن شهد كدلروک

 N دست رب هد هدعار یاس مهدزکد هک مدقاب مدلیآ

 یاج یسهنکت حون یکشب رب هب یسون ترضح ۰ رویزوب
 كن هفلاط ردقوا - ۰ كشتآ ردقوا هدى مر ندا ناما

 هدهقیفد هاب ۰ یدراتروق هلیسهچراب هتخوا ندنسهرا

 ی هاو هکر ت 3 لحلف ا ف یدو هلکر

 هغرطرب - ۰ یدریشالوط هدغارطا هنیکچ هنیکچج یک نعد

 ید زم هنف وط

 ج و وآ یکیا هدنر هله ۰ مدتک هند ات هل کد هرک ترد

 یتا رد نیلا مد را هم لوس شا افت
 ییدردنوک هن رال وق یک دوس كفح E هقدر ندهرا هن

 دن زو هل کد یدالشاب هکلک هع رز وا قرهارآ ۳ یک تیاده

 ها ) یلناق یلد رب مشعالقاب ههراق رکم ۰ مدقیج هلا هتخنوا هنب
 ۰ تورم همش هد للولد یکسا » اعادرس ا تیک نیل وز

 « یدلاق راد موا م یدعت ۰ یدا راو قلراکادف هقتشپ

 هدرینافع ییدمش ! نجیب لکد هلی وا شبا ۰۲ زکیها ره
 تفصح هسرشود تصرف ۰ شا یدال وا صلاخ رانا

 « رویناب » هرکرب یک یکیدروک یب یلناق یلدوا ( رویلیشالک |

 س ا
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 هدنګا كغلک ارقوا زیرکم ۰ یدرویدیک بوجوا هلتعرس ردق
 ایوک ۰ شمردبا هطاحا باتهمرا ینارو تباع یزموتسوا نکدا

 باتهم - ۰ یدراهراب یتفرطرب كطولب هدیدنقوط یکرید كنیک

 تاليا یتسیاسه ۰ یدالشاب هکعروک هلبتنطلس - ۰ هلبق ور
 هدنسارا رلابلخ هراق راق ولرد كب یردهک رنامز مکیدروک

 رروط رود یتفارطا كلواوش هدنجا رادیما قلک ارق ولرد كب

 یتسهدربهایس كن هر قجهقیفدرب هدکد ردا تجرم هدرا نک
 هع رطاخبه هدناتهم ۰ اب در سوک یکیزو شک

 ۰ ێدالشاب کم اراک ناو نو تدل را ههک وا

 اب راد

 نو مش ود ل یش ق > هدمرطاخم زکناح ۰۰۰ فوا
 ها

 فک ام

 زاقیج هراکوک زکد هدننکنا ! مکحدنفا ۰ ردوا زلاح مز

 ند نماباب - ۰ندرمهن ندربزچه - ۰ رانوفیطرامرب هریک نک
 توتکم ندنمایرفا ندنهابحا ند ریتم دو سرا - هر ور

 و داری هو و یک کس

 هد کی دناص شل وا دبهش یب هدر ! ! جايا مدنفا : ابا

 راستخا یرعس ردق هرارو نزف لب فک هدر نشو

 یرطاخ هج رد وب هد هرکص ندکدل وا ! ۰۲ ) ٩ یم وا زکیدنشا
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 ا ۰۰ لو هش روف ۶ همان یان

۰ 
 ادس ردطولبر هداوه ۰ یدیآ هصک زیغلدقیج ات وات

 ۳ شکا فداصت هتماق او هن ره هدفارطا ۰ یدلوا

 هکم رب و راد ص چ روف ج روق یک شەروک ییبضع كهللا 7

 هک ٠ ندفرطرب طولب - رو زکد ۰ یدالشاب 2

 -۰ یدکوح ندر قلک ارف ج وا ؟زعرزوا ۰۰۶۰ ندفرطرب 1

 طولی و یوو مرگ ۱ یدک ب9 وا زکات

 هدهرا یدشلر هلزور ادا -۰ یدلاج ۳ یدل ِ

 تمارک نوجا كا قرف ؟ ردیماوه ؟ردیموص ۰ تملظ رب
 مس مدر دن وط یەنراومدا ۰ ۰ : نکا هتک هلوص ۰ رسا 1

 فرط ره لهساک هغاص . یادت سود هک هح وه زلثم نک

 ر ج ۷

 ےمک

 قفتم ناسنا « ۳ دوعذ » E ی ۹ ۰ نو ها

 ۰ یداکد اوه كجهلبدیک یرلیا ۰ قجهلوا ېچ وک هنبرانا و

 توروف هحوف هدرعلا اد ؟ - ۰ یدزو ویق راتماسبق

 4 ۰ های دش لصا یک یسهچراب دغاک .شلتوط هب هغ ریصاق ۲

 ٩ یمدنافوا هارو یسیدنرس كنهتروفوا هکنانص

3 
7 

1 



 ! قولخحرب هدنو نوشرا یکیا ؟ ز هزب ! نوشود یرلنالوا
 دم چاقرب هللا لقعرب لوهح هدهز یغیدل وا هن ۰ راون هدزلا

 لقعوا زباب ٩ یلکد لک وکر شلتباب ندناق هلمط جاقرب -۰ نذنا
 یدک جار ۰. زوویایرامن ےک نیما اهن تلو ها

 جاقر هنرزوا - ۰ زشموف هنلاح هنکترب - ۰ زمشهالپ وط هربرپ

 . زشمالغاب زب نوشرآ چاقر هنرارانک -۰ رشید حاغا
 -۰ شم وط نا ترد كنابد زمیدنل و یک وص هدهبابس وا

 بیهع یکیا شعا هطاحا یتفرطره كنهرک زمعیدروت وا یک اوه

 هسااراو یتوق ردق هن اوه ! زروبلک بلاغ هنقافنا كتردق

 یرلجافا -۰ رویسا ندفرطوش الثم -۰ رویراشیچ هنادیم

 هدزکد -۰ رویپراچ هنیربرپ یراهپت -۰ رویکوس ندنکوک
 -« روبعا تعانق هداک ا ۰ رواق هنکوا هسراو وص ردقەن

 - ۰ یراشاط یکیدلک تسار ۰ رویردشراف ییرعف كنانرد

 یرعوط هفرطو -۰ رویراعیج هن زو وص یرلفارب وط
 یک قحهتو هسردا فداصت هره هنک وا -۰ روب روس

 ۰ هنسوشراق هلراهچراپ زاوا هلبراقرق جاغا هن زب ۰ روتروک

 راکزور -۰ زرویشاغوا زرویشاغوا -۰ زرویدک هندض
 ب*رولرو هن ناسنا -۰ روبلاق ندنوف ندنتدش ۰ رولیرو

 4 روملکب اهد ندر قحهششراح -۰ روینسا اهد هننروفرب

 هدر یب هدنسراقروف هلی مد شمال وس اکس !

 ندن وز رط یآ ن -۰ مدشماطوس هد نسرقسا قارب ندکناب
 ۰ لد رک هلن روف رب نک ربلک
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 لیکیا لیکیا راشاط -۰ راغ راکوک - زارا ۰ روو
 كلب ون رو نو ۰ هکیلکیا

 رالشاب هکعا دایرف نداوه هعشب ر یکیلدره -۰ یشکیدره ۰-

 هرقرب یسهغلاطره شیش رشیش هدرشیقلاق هشی راد هلکلف زک د

 «ندنشدیراج -۰ ندنشیلبت1 كنةغلاطره -۰ رریک هنلکش طولب

 كکيزوک رلکوک - رولوا ادب هتروف هق شبر ندنسیدلغاچ
 هددفشقدر ۰ راجاق ندنتلا كکعاا رار ۰ ندنکح وا

 *لهسناز وا یکیرلوق - ۰ كسریلسک و نسریلسک وب نسریلسک و
 نس ریلاچل ۲ هدهقیقدوا هنب ۰ نس ريناص كجه زیدلیرب هکلا
 ندنرب اید كلهشریدزک زوک هزکد ۰ نس ریلاچلآ نسرلاچل آ

 روییدیک بولیکچ یرغوط هنیلفاس لفسا هنودهنود شمانیوآ
 0 ۰. نسرروک یک

 برد یک ۰ یتردف كف تاج هدشقفایره

 ۰ رر وصخ هادی ندکفرط

 اب راد ۱

efیدالشا هکعهرتد نیر یربا یسد رد ره كمدوح و  

 ؟ روبل وا یمو یمافص كن هروف
 فک ا

 كقح بانج یرلتقو هنتروف ؟ مهیلیوس هک ادار نادیم
 هدنلاح كناسنا هسا هجردرب هدنلاح ؛لزک د ییعطم ۰ ییردق

 هدکینفج اتم کر -۰"یکیدنک هرکرب ۰ رون روک هحرد كن



 دادسا قفا ؟ رونزک هدسنجا هربادرب زکلا هد هدننکنا یک

 كنس اعادوا ۰ نسردیک هلبنظ مرویشالقاب اعاد نس ۰ ردینیع

 0 ۰ ریشالقازوا ردق كکيدلو ربا
 کس هن ؟ نسروبروط ناربح نا ربح هل وا نون

 ؟ مرویدبا ثح یمدرلیش كغج هیمالک |

 ۱ ۱ اب راد
 ا ور ہد هكا هدافص زکنهذد اعاد 4

 یهشروف مه ! قابرویشالوط رلاوه یلباتهم - ۰ رازکد
 رس یزکد ندارو نکل ۰ ۳ یجمک نب كەز و وش ود

 یربره كرلهغلاط قجافوا وش هکر ویلوا تقو - ۰ مرویدا

 هلحاس ۰ رویلپیسک یسهچراب غاطرب هدرویرابق رویرابق

 . ردقوا رویلکیا یلتییه ردقوا نکریلک هنراچ هنراچ یرغوط

 ۰ مرویناص قتجهریناب یتکلم نوت هدهلجرب هک رویلکیا یلتبیه
 فک اع

 ندنسبدلغاج كوص یادراب جاقرب ناسنامچم ! قوجوح

 ؟ یراقروق ندنسیدلکیا

 كرادغلاط كوي لا راهسالپوط هریرب یراوص كکيدجا
 ۰ رول وا ردف یزوتوا -۰ یسپمرکی

 نالا لاو ۰ ردیلافص نداوه قیحا هنتروف ! نجابراد

 لوق موج -۰ راقلاق ردطولب هایسرب ندقفا یدعش ۰ لکد

 یرغوط یرلیا هلستعرسر زلوموا هدرونالپوط روالپوط یک



 8 ردختنم ند ) ك EC ۱ رهحراب ا

 نسشماسغ هزکد ؟ رولوا ه ندرلنا ؟ یمهنروف ؟ یمنیکنا .

 و ا و مرز کد 1 نسل 6 ا ا وط + ا

 ` رراشپ ام ۰ زر هدنسهاش ۰رزک هدنسهاس ! ردز ع

 یتا هتیچ هنیکنا هدول آ دمای یس هداوهر هلو ! هآ
 هرکر ۰ شمراو افصهت هد ګد هک لدرروک نامزوا ۰ مدزتسیا

 رشود هنکوا لراکزور اورپ یب یک لکوکرب لکوتم یک
 ۱ لا افص ا درا شلرضاح یییدنک هشروجره تلکلف

 راد وس نانا غوا هرللکوک یلدادعتسا الا هدرونرلصاب هنفرطر

 ورا قراراب یر ینیدتقوط زبسارآ -۰ زسرارق یک
 شمالشاب هغلغا كلبا رهغلاط یافوا قافوا هرکرب ٩ یمرایغوط

 ندنکلیمح هد ولڪ هنجوا یراکبرک كنهدز تکالفر
 هغهنالوط بیر ین وا یک یاب زوک نابلطب یلو یحهدیک

 یسایص كنهتاث كوب ره كنهرایم نانروک ره هرک ر  یمرالشاب

 شلوا قرض هرایدنق هدنکر ولرد یضوط" هنجما لزکد

 یلوب هللا یسکع كناتهم هدزکد هرکرب ؟یمرریویلاص ینیرهرانم
 ییزو لوک ریلی ادخ ٩ یمردا اد هداحر یارو یک

ERG OS 
 ۰ نسردا نظ شعتبچ هنا ومس هلکشادقرا لوب

 . یتیدلوا هداند یرظن كناسنا ! ردسک تابح قبط نیکنا



Ê EFبس  

 یلد یب ۰ ردیلکد هدناف هنسنج یانبا هلی غلو دوجوم زکلای
 هیاطخهطرو هلا زرطوش هلاافصا هلءع قحیعالک مب قجوچ

 شلاقتدناسنا رثا ردقهرذ هدکبلق رک ۱ «مرویجااکس ندکیدشود

 نیقلتو میلعت اکسس یتقیرط كلکموس یتابح تمن هکلک هسیا
 هسیا رول وا ضراع یراکفا تایح رت اکس تقونره ۰ مهیلیا

 هدعد م هیلشیا اهد خاص لعرب لوا ندزلوا هله کید هکسفن

 هاجو یراالتب رسا هیلستو یراسکی حاتح ه هاما ندیلاها
 ندا باج ندتعجا رم اکب و هلبا یرحت یرامولظم ینوکشود
 ندقغاللوق هدلوو یعرابتعاو هلا منب تیا طسوت ہراەرا چ

 ۰ هلبا نیکنز یب ندزوب و ۰ رب و لا ییلام 2 هلا بانتجا
 ها رول وا نوکسوررص بجوم نوکو كناسلاطءو رکا

 رولوا تنوکس بجوم هدکرع نوت لصاما و نوکر وا نب راپ
 نسارز رک هدلاوا هسزاوا نا نکی ثعاباما

 ها یا یصاعر

 اشاہ وت رپ مهدا 2 :E رح



 بس ۳۲ —

 یرقدمهلوا ردتقم هناظعا و عاحرا هنرلنطوو راتو قلطم

 * رلیدلوا راتخا بحاص «دکمریو هنراسف ییرحو یتسبرس "

 راشاو لذ هصالخ ینیرارع ةیامرس هدنعرا تلاح كنامور
 لاح « زلندلوا لر هلا رادنقا لصحلام فرض هشازق اوو

 رلنام ور۰ یدلوا عقاو هلفرشو لضف ید یرلتام یک یراتایح
 هتادر نالوا قوضوم هلتطو بح هح هد مع تفص هدنجا

 .تنواصمو تمدخ ههرابج ماطر هلروص قجهینقای

 با زرط وب یتبه هنض غك مان روک مدا شا باکترا ینیرانشو راع
 اطا نماوضح فرشر هسا لات ور- هلزدنا توغ زاستخا

 هنو نسيك نس نکل  یدلیا فا حد یتسهفیظ و كما
 رربو یرذعم قح اکس كفيدنلو ندننهلوقم یثال ۰ ككدلشیا

 یرول وا تیفاعم "یداب ندکفاظ و كتنکسمو زح ۰ نسردا نظ
 نیناوق ییالوط ندنفیدغل و یحاص تیثیحو ماشرب هدکنطوو

 یتایحمایا ۰ روک مزالیعهالوا روبحم هتعاطا هنط و ٌهعوضوم

 نکیارروط هدنادبم یسهفظ و قعاللوق هدا وف كکسنج یانا
 كمولعم ۰ رویلک یالوف هکناسنل ابلاغ قمروا مد ندکلوا

 ردتحاصف بجوم تایحالرت هلهج و تاکیدلیا روصت هکنوسلوا

 یانآ ۰ ردکعد تقرعم ندزشبیب هع تنبه تبفکو  اربژ
 ۰ دللا اشا یتقح هدناسحا یرلکدتا اس لوا ندکرت یکسنج

 وش انا هرو رکن مکح یا تكسربد ےک ج هدلاع مارب هنیشرب اما

 كمداررهو ۰ رد قعا ءوطخرپ زسفداصت هاو هدلاع



 دن ۳۷۷ مس

 ست ورب هڪ روي نايب اکب ا را هکیضا یدارا

 یسه وبحم نوتاقو كاله نوک یانوام ینالوط ندهقالعر

 نالوا ربتح و ریغص یک كنس ٠ یدلیا اح یتتایح ةنیس یمن وجا

 لوضفلاو یې صوص ۰ ردراو یتبساشمهن هلنوتاق كمدآرب
 تبسن ه هکم رک هرابتعا ناریم فک كنس .هلیاعصا هیلاع تم و

 هلیفوخ مهروتک هنر یيظعل قح نب ۰ هوس راو كتيحالصو
 ٠ مهديا تراسج هغلا همناسل یتعما كنوناق هليب هدننعط انلو حدم .

 هدیابوب ۰ راردیلعا میظعت سکره هل دنعسا كل لمدآ لوس هل و

 ولتفاک هراودنک تابح هد زنا زک او اعا لاطا.تکیدلیا تانا
 رئامور ؛هسا هدنعز یدراردآ روج و هال لوا

A؛. رداندا كب راکفا  

 تيه ۰ هللا ريس یننارقا دعس نامز تیروهج كنامور
 م رول هلو ينج ف درو چ ندنشماصجا یرا هعّمج

 هلیازرط وب ندنتلا فیاظ وو تفاک راب هلیس هسبالم بئاصم یاس

 تيه بولیزوب مالنتنا.نیناوق طستف "۰ هلوا شمتیچ بولی ریص
 ا یان قترا هدکدشود نرالا هلط قاطرب تموکح

 ییرافرصت قح هنیرزوا یراسفن و ییرایعیبط ؛یتسبربم
 رزق قترا یدل وا لعحضم و وح امور هکنوچ ۰ رایدلا
 قیرات رومآم هدضرا یوررلنا ۰ یدبا زاح عاطقنا نددوجو.

 ۰. رایدلپا لا او اقنا هلیفح
 هدف ربطت ین راسفن ودنک نددغیدل وا لیمضم و وی رانط و



 بس ۲۲۹ بس

 "هورذ بویلسب هدهباجو ظفح شوغآ یتسای ۰ نسشّبا ده"
 د هبعاشجا تنه نالوا شمریدشس هدادعتسا و ۴ یرلعا

 نالوا حاتح اکسو نطو كغيدنلوب یقنمو بستم ۰ نسریده
 هللااشام ۰ ردیف و ل هفیظ ورب هدوش راق دنط و یاناو ناک ر اڪ:

 هدام فااظ و تکی دلیا دادعت* نسشعا .e باح لز وک هت

 قحا قناق ۰ نسشعونوا سناسناو یرورینطو ٌهفظ و زکلای

 کناه ا لود لردهزوک ییسهفظو كکود هدنروغوا نطو

 وش ندادر بوغا هننافاکم هاغلاقوف وب رک تمدخ

 قرهلوا نوناقو ع رش ریافم یدعث هکیدلوا4 همدا درمناوج

 قجوچه ۰ رویتسا كو دلفان نناق هلیسهسبالم نامرحو ساي
 فیف یتعیرش یاععا لس لفع ۰ ییعیرش تازوک در

 هنمادعا هدلاح یغیدل وا هانک و مرج طارتس ۰ یمرلیا زواح و

 یماقدصا صعب هنحارخا هبفح ندا و ا ساح رارکح

 ةياعر هنوئاقو عرمش مکح درج نکیا شغلو لو ندنفرط

 ۰ یدلیا تاکترا و روڪ یعجاق ندع بودا ادق یسفت

 یهر ناکا هلا اعا تاک رم مر یا اهنتشآ نا
 کنسرو دیا لاوس یتحو ۰ نسرویتسا قلا هننلا قابا ددرتالبآ
 ۰ هرولوا شلسلا هانکه هدلاح مکیدلیا تانبح رت هلمراتخا

 لرهیتسا كعا دع صخ رم یکیدنک هدایو هلیدا ربا لاثما ضغب

 ۰ نتسروشنا تراسح هداربا و داب ییرلعما كنراروالد ام ور

 درو 7 نال وا قاقا "هرمشو یس)ضوط ۰ ےک رایلامور ےک نس ۰



Eتست 7 ۳ 0  

 دن سابال ییدصت لوصح كنم هل مراسخ مز ۰ مدالک |

 ۰ شعا ج هس زغواسف و هصغ مزب هجریدقتو ۰ نسروءدبا
 ندنشاظ و كتب تکیدلیا فافحسا و ریقحت هجردون اکس امدعب

 هنایح دیاقو نس قرهلونعا ندنشاظو قلتسود طقف ملا ثحم
 هرکص ندنس هدلاع ابا ۰ ردیقو یثرب ایهد كجهدا روبج

 شعا تبع و قشع هتشر طبر کس هدهجرد قجهبماش

 شمل وا عنام كلابقا مدع كنس زکلای هنتداعسو هافر هدلاعوشو

 قمانوا كنروبم تهجر چ ک او ۰ ردي د دوجوم هسکرپ
 تفلکهحن و كکیدلبا ارجا یردکم دصقم وش اب نسیمهدنراکفا

 لس درب شمردشنب هب یناوفنع ٌهحاسزونه هلتتشمو
 خص e یمزل وا ثعاب هنرطاخ ردکت كتوفص و

 نسح اع رار, هلکلک اله كنسو ندقچ رای زلگ و ارب هدنیهز
 نسیمزغا فوخ ندلاقحا كلالهاو انفا نتنزرب بوش كنامو
 هنایح لذ هدنبلق كنا تک اله كنس هلس هسلاق هرکص ندنسو

 ندنکج هلیهدبا عاشا تواسقو هصغ لکشم اهد ندلمحت
 دیاوف رد هتفو هل قشاع افوب تسود ناخ ۰ نسیم زفککچ

 .نسمحهلوا دبعم هلسهلئحالم ؛لدرد ودنک و لوغشم هلک هیناذ

 هلکنس و نیم رغ زوک لاج تداعس كنهنسک نال وازپ نع هدک دنع

 لها و یرومام تم وکخب نسدم زعسا قماشب نس ها نیتسا كاوا

 ول ردو هدنس هکنوج ردا ثح ندرلمدا یروبح لاسیعو

 فاسم یکدنک ندیشره ندنشدل وا یرب كشاظ و قیالع

 ۱ و



 تب ۳۸ تب

 تعص لاصح-ا هلس هدنردقت قیدصت كنه رغتسم راکفاو

 تع یک یقیدنلوا لمحت هنسیجا قمریدجا یاب نوجا
 كنه ا تماعسه تدس هد ا عوق و یک بەن ۱ تم راش و

 یرب كس و دزدو زعا ر ےک یلمع هنارطضا هظطرب

 یقیدل وا یتعالسو تولس تهجرب رر دتا تبغر ییمح و ربص
 هدورلیا كعا مورح ندنا ییودنک هلنابح هتشر عطق هدلاح

 كعد كلنا عاقبا هعیشب یتجزو ررض نانلوا فوخ هدنعوق و

 مادو یو هلا هعلاطم لزوک رب یصوصخو روزا ی ردیلگد

 هلوم» هن تاکیدید هنس زون وا رکي نوا ةبسل هتاذر نالوا

 تایحو ردنک بو یک لابخو لظ افجوافص ۰ هیوس ردیش
 یشال هاد تایح هجردقتو رب بودا نایرج هد هظڅ رب هسیا

 لصاح ندنلامعتسا تهج قحا یتعفو ردق تولوا ندنسهلوقم "

 هبل هریخ وب هتشاو ردرخ نالیاب زکلای و نالف یاب یرهلوا
 هکبسفن زکلاب یکلوا كتایح لاح قترا ۰ رونلوا راستعا هنابح

 هب ید رکاو ۰ دعد ردیغر انف قماشب هلسعز یعح هلوا هلتمسن

 ىلع ةدايزهرع دازت بلطهدوب هتشا هسیا یدارش رع نج ردق
 هدنساوعد قلوا زام كلوا هجو رونلوا دع ببسر لصالا

 كما هضراعم هقلاحو قمالوا مدا ةقلخ یوعدو ارز هو

 هب هنسکرب كنسهدر و ردکعد نکعو زاح ریس قعاص یردق و

 یککیدلیوس هکفداص بر ییزوس یعحهبلوا راسخ بح وم

 ۰شعا زلیا ررمض ثاربا هب هسک كاع كنس ۰ نسیهروبعا هظحالم



 تب ۲۲۳ —

 نانلو هدلاحو و ۰ زلاق یتعاطتسا هلابمعتسا یتسهدارا و لقع
 ردشنوا مطقتم ندیناسنا فیاظ وو تیناسفا تاملالبق هسکرب
 یسهفالع كحور هکنابش مدا نایلبا دصف هنناحودنک هلتروص و

 ندلبحمت ینکرت مجرب ندا جاعزنا یودنک زکلاب بولدک
 هلو لاح هدهیناح ور مالا نکل ۰ رولوا شمامای یشرب هدایژ
 نوسلوا هسا رولوا ددش ۸ ی مالا رداد

 نروتک هنسهج رد نی مدع ىملار هدتعیفح ۰ ردرارب یالع

 نال وا یسارجا ثعاب هبحارح تایلع ۰ رددادتما یدنک زکیلا

 نکلو ردهبلعقفتم ینیدل وا دشاو رما اهد رنک الایلع ندتلع

 هوا یتجز ربثأت كنهبحارج تایلعو لصتم و یداقم یلا كتلع

 عبطلاب ۰ روثل وا رابتخاو خم یم هنغیدل وا لئازو لحاع

 تجاح هنابلع ولردو نوا هرابرب نالوا مايتلالاعیرس
 .دسبالم یلاع ترجص یتسالتا مابا هلنائو رص مارا« ردیمراو
 نانرک صلح هطساو مروک هام درمر ناغا ماظفتسا ها

 ییغنق یمکتا رص هسقو یمكلوا ندهراج یکیا وبشا نالوا

 داع ندتمالنس تم هک اب بنا مازلا یربص وی نر
 ےب ہا ۰ نس سا هن اھد ۰ دصقم لونصح قیرط هتشا ۰ نسهدنا

 دوب + بی قوال نشو تاتو دل یتیم مولا

 هکلب و تبئاقح و لقع و نهربم ربغ لوقرب دل وتم ندنرحض تلاح
 ماتخ كناوهو لذ ارز ۰ ردش نم مالک یراع ندفاصتا و ناعا

 ۰ ردعزلطاب و شو كليادع اب هبح وم تاع یتیدیما یاهدناو



 بس ۲۲۲ —

 لیاسععو دبط یک یت وا فلات هن روت اعط یراتیصنع
 هکدنکسا نام مال 1 هک لوت ۰ هلا لمأت هر یتفیدنل و

 «ردنااتنفا یعسجرب نالوا ندنناش انف هنا لا بول وا رد و نهمه

 تاریغت كئيشرب ماد ماکو طیسب سکعلایلع هسیا هبناح ور مالآ

 یش لواو لئاز اردن هک ردنرابع ندنس هیقاب ریغ ةيروص

 هعوجر هنسهیلصا تثیه هتروص قج هیل وا لباق یریغت اهدرب
 همدا شب دا نامرخ بناب لالم نزخ هدو ول وا لئاج رغ

 یزع دردتدش نالیکح هدالتا نيج ید ۰ ردندرلیحا زعا ررقت :

 تیذکت رهرحت نالوا مفاو ماودلایلع ینکید رس وک یهانتبال

 زفالخا داف ثعاب گود دا رذکع ورا اهد ندهب مو ۰ ردا

 فاضم هزعسقت هدایز اهد ندزم ربت واسق و هضغ یزعصیاقن نالوا

 م لحم توانقو دخ کلا هظخالمو ۰ مهیا دع
 ندمبدنل و هدنراکفا رول وا لئازو وح ار هلمنسج نالوا

 هنحرلصاو هب رت ناسا هلس رگرب لب اب وط ا هکلب ۰ ردلکد

 شا عا هداید هتل وا شمروش هجرانصع قاری تل

 ی اوج هدنسا وعد حل وا قاک هننیعت و ملعت ین عدل وا قالخا

 یدک ۱ دلم هان مال! [ هکنوخ هسلضتره- ۰ ردندهیدل وا

 یجزو مجو تدش كع هحردفتو ردنا دیازت ماودلا لع

 ودنک هسیا هلتروص هلره یمدارب هدلاح یغیدلوا جالع لباق

 ساوحخ میج ندضم تدش ارز ۰ را ضخم هفعراتروق

 كمدار هوب ندنعیدل وا د حالع بول وا ریغتم و لټ یماوق و



 سم ۲۳۱ تا

 .كفيدل وا فصتمو هللا تینا و داسقت۶ا کب ًافطل ۰ مدمهدبا قرف

 يڪ وا هسزاوا مه بويا رت ةلج ییهنسح فاصوا
 : فا رتسعاو رارقا هحمیوش هکبحو یرهنوط ی هنایلاباالروط
 بیغ ییلاقحا و دیما كلب هدا لالضا و داسفا یتفع لهار هکتا

 ندننیصمو بسا رج یقلوا نداوقتورپ بها بگید
 .ندنکیداک لالک ندنایح اکس ۰ مرودیا جرت یکلوا هسیا
 قرهلوا لاسبلا یلستم ىلج یلریا ۰نسرود ردیشرب انف تابح
 .كعشود هلالدتسا تفاک هلو و رارقا ینغیدل وا صحت ربخ كتابح

 ۰ ردراکرد كکح هلبا راهظاو تابثا العا كم یتقیقح نیم

 + ردقح هلوا هدنس زکلاب رغت كکيدلبا روصت هدنلاح توم ارز

 لالا لصحام هکنوچو هلبارییغت یکیدنک ندنوکوب هجریدقتوب
 لس حراخ ندهدعاق هجردقت و ردیماظتامدع كکهسلف لاوحا

 ابانتجا ندنسهلغشم ظنت یهناخ و هلبا لیدعت و مي یکیراتبح و

 .ضیلخ ندالتاو و مالتبم ن هکكسشعد ۰ هلناانفا شتا هضرع
 .لیوحت هرخآ "یداو یتخحم زوسو ۰ ردیمهدلا كللا نابرک

 . قیقحت یفیدلوا بولوا التم كنس رم هلتسم ارز ردکعد
 تاثا یتسارو ردیلکد ردیمرمضهاکستایحتفص هکلب بویلوا

 -.باصم نس )سولو ۰ مه ود «یداووب یدیاه هدهسیدبا
 .مهفاب نسروبح هصیلحت ندالتا هطروو یکسفل و نسرطضمو
 ۰ یمردا سم تجاح هکلوا نوجا لالصح “ا یدصسو

 .كعسج و حورو یرشور كن هيات ماستسا هلبا هیناحور مالا



۰ ۳ ۳ 

 قرهلوا ندتماقتساو فاصنا لها ہرا: راو رثا ه همش

 یتایح ةدامرس هک سوک کی هسنارا و تادرب شعاق هایح تم

 كلا لامعتسا ولرود هل یتا نوعا كلا قاقحسا بسک هکر

 لرمش ینب ۰ مهیلیا حاضیتساو لاوس ندنا ینکح هلک مزال

 ةرک یتاقرخ نه ماطرب یقرهمات وا و دادعت یماصم یغعیدل وا رهظم

 تییصمو الب هابح تاو نسروهدبا دا راودا یرخآ دعد

 یازجا بيتر هک قاب هلا ناعما رظن هرکرب نکل ۰ نیسروید
 و نسیمرولب هلو ظوع هللا ربخ یعفنو هلبا رش یربخ هدلاع
 رشاعبط و ردیمکعد قو تعهنم و ريخ ۳ هداسد قئرا ترو

 رب و قرف ندرانا لو فداصعو نراعقم هزسارس یالوا

 تول وا ندنسهلوعم یشال یراعتسع تایح كناسنا نسیم مهیا

 یفج هقبج بولب ریصهدقج هح كنهناسذا تقیقح قحا قلعت

 یا ودعا رارقا جد دک یهدلوا صوصخح هغ وش

 راد هنادآاو قالخا نالوا دام ۵ هناسنا تفصمح نکل كلدلبا

 ردنرابع ندلامعتسا نسح ییراتخا و هدارا هدوا هکر دنالع

 مدآ یصاعر نالوا لاسقا یحاص تابح لاح هبح رب دقت و

 رد ربخ ضع هروک هدا ر ملاطک و مش نع نوا

 یک كمردل وا ییودنک نریدتا دع اص ریغو خاص یتایح ارز

 دنا ید وا فرم دکل تولا یروص لئ دمت ر تقرا

 ثکیدلیا ذاضنا هددادعت یبئاصم كتا لاحوش هکنسنم ردنا نظ

 یکیراتبیصم نهتم یرک د كنس هلیسهسدالم كلضرقد یلعجر



 حر
ERRدنک اتو هست هرخآ ارز  

 طنارمش قاط رب ماد هدنلاع یمارحا نشلاب اود ناتلوا

 لوا و کا قرەلو 0 ة:صوصح لاوحا و
 هیموع دعاوف هک ردمولعم و راروط فاعم ندعابتا 4 هدعاق

 اسسا یتیرلسفت رار هلا راجا هب هفیظ ور قلخ هدنرعضا و

 يرص هثح ات ی كنسز هن هسداه ره ۰ ردرا و یسهرطاخ

 هب وم و شعا زاحم كلكملا تابح هتشر مطق هس ۰ ليليا مالک

 هنشا ۰ ببرغ كب نسشلیا داربا هدنماقم لیلد یوزرآ نالوا

 هن رللا ۰ نههلوا یسالعا اهد هک بسانم دنسر هثاشاب وا ةفاط

 و ۰ راردیلطا من ییالوط ندککیدرب و حالسر هلو

 مزال قالوط روذعم هل رادصق رلیاح تابانج ٠ هجر دقت
 مدآ هدک دنا هبلع هنفوخ هانک یاسف یوزر EF ر و رواک

 ندنابحنس ۰ رول هلو هدّحالص و قح تهج هنما رم یارجا

 كعد ه ۰ مرد نسیم هدنایح ا ن نسرویدا زوج یعاطقنا

 اکس ہدننعط تایح قح بانج نسرومأم یمهتلاطب هدضرا یور

 یهو فیاظو رک | ۰ ردهتاعا صیصخت و نییع هفیظ ورب
 تحا رسا و لیطعت رامتخا زودنوک كسا شمروت ندماشخا

 ندنسرل قاب تسوک یکتایلج ر 11 TE کل رول وا زاع اکس كا

 .هنیک اسحامکحا بانج كاج هبا لاوس ییلصاح كرم ةیامرس

 لها هراسارب ۰ هلوس مردنا اجر ۰ ۰ ردن باوج كغیدلرضاح

 N هلو هدالتاو هصغ قداص بحر و لالضا یتفع



 س ۲۱۸ —

 دنس هدایاد هدلاحوش مهسلا هرامتعا رظن یکغجهلوا حالصاو

 هتشب ندزکبوتکم ودنک هنابلا یلاحوب ۰ مهروک یقتولحنرب نود
 ۰ مدیا رروک تققحو كاردا هدنس یرللوا ۰ مقسنا لیلد

 نوجما قوذ زکلای نسو یدیا دیدس كراکفا و ےک كبار

 هاو دنس هتمکحو لک راد و هب هکلب مدیا نعوس

 هدهلبا یه رط تاتا و چ7 رب ندمگندل و a لص الالع

 دوهعموش كکيدنروک ره و نونع هلی ریرحت یدصت ۰ مدروس
 ذک همرک ار وه طلا خاطر وا مملو هن هدنسهلدا كوتکم

 یتسیرارنا لاوزو غیز هدکک ارداو لفع یتالالدتسا قایس

 بجوم قفس و جر نارخ زککیدشود رکا ۰ رو رس وک
 زا لرتت هلب هغاعملا هلقو لاق هلیددس ثحم ینو هسلوا ناه

 زکلاب اکس هرزوا كمروچ یتسیعیمج كرانوب هللا زوسوب ۰ مدیا

 هندوجو كن رلترمضح ىلاعت بجا و هکنس «مردا لاّوس یشرب

 كسدقتعم هنشدل وا راتو درع كناسنا هلساش كحورو

 هناهجوش قفتاام فیک قول رپ یحاص یی و لقع ههش ی
 یکیدلروتک نوا كلوا هدب بوک جزو قساخب رکنا
 راد ۵ هبونعم تدرت هدننایحلاح كناسنا هکلب نسزعا روصت

 افطل هسیا هن تاو ه هطانو. ۰ ردراو تیاغر و دنوتمر

 لا هب هثحابم ضرعم فرح فرح یکبوتکم دعب روي ناي
 «نوسل وا كلا بجوم كتردابم هربرح *یشر هبوب هک ات

 ماکحا نایلروتک هلعف تقور جش بولوط ملاع خام هلیلوق



 تل ۲۱۷ بم

 اب وکو یرا هما هنب رب یربیتیرلنبسباو سفن ویرالثا تایحلیمت هلبرا
 -روجوا هدهظطرب ندنت سفق یناح یکیا نانلو قناعم هرکیدکی

 هن ینیرلتف و رخا كرهلوتمو ۰ ردوزرا ربکنا قوش هن یرلم
 هلا زرطو ۰ رولبهدیا لالخا تقشم ولرود هو تجز هلوقع

 ( وترپ مهدا) ۰۱ رازه) ریش
 ) ىس همانا وج ه وسور قاژناژ كسرا ودا درولیم (

 ۍداو هتخادنا نس ناه ودجور هناروک ۰ قجوج هن

 نداتفا هدافتسا ضرعمو مالا یلاح ےتک ۰ شما نايغطو لالض

 اشا هراالب دصن هقشب ندکر درد كنسن هلا ناسل فک
 مرولب انعر كن یکم وا ی ۰ م ریلکذا ارز ےلقلا یو هیفام عم

 اهد یتوم نب ۰ مرولی یلمح و ربص هنادمو یفماشی هکنوچ
 ۰ ردعتهام رب و تیما ردو كج هل ا یگ و شا EE ندنه

 هزکلکوک كلک وک ۰ زکیدا مزال اکب زکناذ اعقاو ۰ اکس ملک

 مهم لا كءرعو هدافتسا هج: ندزکتمه ۰ ید راو یابتحا

 هلهج و مدیا ۰ یدبا لومآم هضافتسا ندزکیأر هدنطاصم انتعمو

 ۰ نسیم رولس یهیدل وا دن تاس همکددمەدا عتع ندزکتبه و یر

 لنا لاح وش ۰ تاس ر دعم هن نس نالا ۰ تبه وا یآروآ هدنس یف

 هة صغر مرولس هدیآ دیما نر ناو ندنس و نسرار هس

 هتلاحرب لباق ان هتقفشو جرو هتهالب و قج هکر د یتس لوقعمان
 حالص لاق هد ورلبا و نسخ ل حد مدا نس ۰ شالا الا



) ۲۱: ( 

 قحهنا لاحرب مرفارب هزکیریع هدهع یینیعت كنفیدل وا روس

 تم ثلرییو یتدرهد ۰ زرویلیا ريخأت نون یعدآ زمیدلوا
 ىز هرکص ندکدتا احاو هعاضا یسافص و تذل كنايح

 ماقساو للع عاوا هد وروشود هنایح دیف هنسجزسلیچ

 نالازب ۰ یمهیلکپ یتسمردنروس ییهتسکش بلاقوش هلقلیاوسرو

 صیلخت ندالب دشنیابوب یز هاقلیالوق همبلق توق هک زر هدنسرپ
 ر هدنغاح یتعاطتسا و تردقه وم رابتخا كمدا نعي« رول هدا

 لالک یدعا ۰ رولیاب هلعزفو CS تیفک و هرکص نامزرب

 هدافتسا ندنام روش نالوا هدک هربدتا وزرا هزب یوم هلا لالم و

 تاتو فیش نک ا ندا تل و

 رب زکلاب ندقح بانج نامزرب هکردعاشن رطاخ الاح ۰ ملهیلیا
 نیهر مزاب رک ا ود مدا ردنا زاس و بلط تقو تعاس

 .مدنا قجهلوا كاله ندسأی املطم یدا هلوا شمال وا لوبق

 هل كمزوج یتطایترا نالوا هب یلفس ملاعوش زا وک مز
 كنەقال عر هدهحردو قترا ۰ هللا هظحالمراو ردیش لکشم

 : E عطقندملاع دل 21 هدر و ییعاطعا

 |: راهط و توفص اهد هل رهط) 2 :ادر ولم

 هزب تلیضف ۰ مرویلیا نقب یزد لوا قيال هماقعرب
 بح نریدشلرپ یز ۰ رویدا تراشا ییسیرحم ردق و هنارا

 یرب هلبا دهه تبح ۰ نوسریدشلرپ ځد یزعن رخا قیقح

 هدارا ودنک هدنغاحوق یرارب یر كفداص بح یکیا نوس ینیرب



 اس

 نح هو زمکج هلی هدا ناب رک صیلح یدعا ۰ ردزممیدا

 زمغیدمهلوا ردتقم هنعفد ارز مهیلیا تبناح اورپ الب ندنتشم و

 ده هدلاح ییيدل وا حاعزتا بحوم نوجا مز زب هز _بئاصم

 ۰ مهلوا انغتسا ناشفا تسد ابا هل ندتایج

 هن هدننط بولوا هدزمرادتقا د سفن صیلخت هلهج وو

 : ردقون یراروظح یدعتو زواح هریغ قوقح هدهنو هللاد ودح
 كلوا قحا اذف هسبا مزال ادف هن راتربضح یلاعت بجا و رکا
 یوم یکیدلیا بلط ندر هل س هطما و لقع هدریدقت و ۰ ردي د

 هاکرد زج ور یکیدتا د| رم ییعاحرا و عدقت و ضرع نامه

 ےلعت هلسج كس لقع ۰مهیلیا ملستو در هحمحار هتیهولا

 ځد ند بولوا رنو هتشا هیعسط هلک دعاوق یکیدلبا هنارارو

 . رايا زوج ینو
 ( فشک اکب یزکلاوحا ؟هناطب زکتلود تاذ مزلاح مزب مل لک

 لباق یک مدر رد مع و مولعم ز زک الا ت تروص ا زکیدیشروب

 هتک رب علاط سوما ظفح نناوق ۰ رد« وزع یعیدل وا جالع

 لس + ندگکماهد دلا كرس هاتهج قلوا یوفا ندنماکحا

 زکغیدل وا فصتم ۰ م زعم زکشدل وا هدکلنا لمح هلا لاک

 شم وری اهد هجردر هصاخ و ۰ ردانعم هزس هناذ تالیف

 درد ی , زکتلود تاذ درولیم ۰ رولوا زکصالخ ؛یداب هسل وا

 ناوک صیلخت ندالب ودرد ی زس هدن و رکلکرکج الب و

 قوج یرخا یمیغنق ندا دحا یدسما ۰ زرویلیا بیغرت

 هه ای



 ره شل ات

 هتسراو نددعتو اظ تروصو ارز ۰ ردیصوصخ كلکعا

 ۰ ردیعرح و عنع بجوم كلتف یرخا لاح یکیاوب هتشا بول وا
 تانحهک رارد اذک و ردرا و هیفاک عناوم نوجا كنو هدتعبطو

 ودنکو رابطصا مالا هدنفح بئاصمو دنادش یکیدرب و كقح

 لج هحدلو كنماکحا یراضت نيد هلا رامفا ةرام رس یک التا

 ناسنا ۰ ردندنغیدمهنلوا ناعذاوكرد هلبشال ققیفح یسارجا و

 لذدوب و رات یر ةماحو یعوضوم كتعشمو نح ولرود كم

 نوجا افج ماج ع رج ایوک ارظن هنفیدل وا یوسنم ناوهو
 ندیاصمو نج وبثا بجو لقع+ردشلوا دوجو مزب وا
 کج و لقع ید نید وللثم یکیدتسا ییعفد كرانل وا نکم نفد

 ولرودوب نکل ۰ رايا دیأتو لوبق یوزرآوب ندنفیدلوا فلاخم
 ریس كج وك كیهبست هرناسال و م رهاب ال نالوا عاقدنالا لداق

 . منق بئاصم نانلوا دع ریت بجوم هّلادنع یلمحت ابلاغ بولوا

 اوب ندنناتسد رز یراب بانج هجردقو ۰ ردرخا

 ادم ندیالوبقهدننیمز هرخاف مدقت رب فیلاکت:یغردل  ًاهرکمو
 هدیقلت هللا اضرو ملست ییاید دادش یقع داوف هکر دسک

 یعببط یدیدس كتانا و هوت قبرط ۰ روی تسوک یتغیدنلوا

 یالب رابیعیدنل و برطضم و روبح هکیکج ناسنا:ندنالبتسوک
 هنرب .هلیقح یدیهلا دارا هدنابلوا هسرک هلناس و زبص

 هدندص زواګ ییهچردو لوضفلاویرب رک او رولوا شروتک

 نایاش هیدانایو یلد جاتحم هراعاب مدا لوتموا هسیا رونلو
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 بس ۲۱۳ —

 شعا لتف یودنک ودنک یحو ردسرا و زوس یاد مزیت

 دئطخت یییرللاعفاو هدنسهرص لاوحا ٌةياکح كصاحا ضعب
 تا اهد ۰ ردیلکد ندهبغ یغنیدفل و هدحاو هلک راد هربعت و

 نالوا شا فلت یل راو ماقتا دخلا ندنسادعا قرملول
 هب ودنک هللا فرطنم هدابوب یلعف كناولج مان (۱) نوسماس

 ۰ ردهدقلتوط زاسحم و یضح هلیسبالم هبرهق هوق نالیر و
 .ردشلوبعوقو یمنوجا زیوجت ینباکترا هریکرب هفراخو انآ
 هنلاوز كنوف یتدوا مو لیم هوتاخرب كېلا یموم ناول

 هنسدنک رارکت یمنوحا ییاکترا مظع مرجرب نکیا شل وا ببس

 ۰ ردمطيلغت رش ینب نهلا دصقم هسقو ۰ ردكم وا اطعا
 سفن لتف ) یرب كنهرمشع تابت نانل وا ید هیاسوم ترضح

 رونلا فرح فرح هیهلا هدراوش رک | بول وا یرما ( هعا

 تا و یرلمدا هلازالا مال هن هسیا رونلوا فرص هنلاک عب "
 ترضح هدنروصو بولک م زال كمما مادعا و لتف یزانعشد

 ییالوط ندنهددل وا شلبا روح و ما ناتق .كلرلمدا هح و یسوم

 لاوحا ضعب هدنابو ۰: شمزطب اشاح یماکسحا یتعیرشودنک
 تایح تشر عطق هلبرابتخا زسهبش یسیحنرب هسیاراو هیانشتسا

 یتیدنل وا ناب هدنربسفت كنسهفنرش هروساشلزنا انا (۱)
 یراهناسحم بولیتوط ندنفرط رافک هدازغرب تاذوب هرزوا

 بوراب وق یدوع لتوفر هداعقراخ هدسلاح یفیدنلغاب هنیدوع
 ۰ ردنوسعت ندا انفا یتسودنک و یموق و یی هنا



 ۳ ۱۳۳ تتش

 یعیدنل واداشرا و دادعا كناسنا ۰ ردلکد هلو هضف درولبم ۱

 تلاطب ر هلو یتاسنا یراب تاذ ۰ ردالعا و لجا اهد دصاقم

 خاص لع هک« ردخماطا قلخ نوا نوسرود هدهبعاد

 ریسخ بلط یک یکیدلیا ناسجا هبزج "هدارا نوعا كليا

 ردا اطعا مقتبس لقع نوما ر و < رو ملس باق نوجا

 9 لا ی دو نیم رع کت یک

 یدعا ۰ ردشلنا رر یتیروتسد هلشیا ینالوا رضمربغ هربغو ۱

 19 ندک اردا یتفیدلوا عفنا ندنایح توم نوجا من

 شعا تفلاحم هنسهبهلا دارا مهسیا ردا رارصا هغماشر

 راتخا یا یکیدروتک هنلاح ناسعسا یتوم یب ارز ۰ مرول وا

 ۰ ردممارب هبارجاو
 هكلسایفو لقع هدنصوصخ كلکعا تابح رت هل راتخا

 « ردنهدعاق یکجهدیا طاہنتسا ندند لوصا قرهلوا ما اهد

 هن لاطبا و ضمن تاهدقم نانلوا طسب هدنایو ندنفرط یراصن

 ةفسالف بول وا یماکحا یراداتک هد ویلوصا نیر ویک

 ندا ذاحا الوا یدیدج بهذمو ۰ ردراش شفلا ندسوح

 مکیدلیاضارتعا هدالاب یخدیرادانتسابول وا نتسک و او سناتقال

 هک رادک و یسیع ترضح هسقو ۰ رداتک مان نودف

 هلیحما ماکحا هلتعباتم کو هک هلوش ۰ ردشمامروس ناب هدحاو

 ۰ رايا تیعب 4 وط الفا قحا یراصن دارفا نانلو هدنعز عابا

 دوخایو عرحت تاک اع لتق یتسسفن ودنک مدل ر كتاروت



 تم ۱ 0دم

 2, س هد ولوا راح سفن ضل ندک هتی یخ هد تعب“

 یسیر ره كران وایآ نوشلوا 7م احنوصن یعس هغلتروقندقلغاص
  هطاعم هدیلتجز كلوا هسقو ۰ ردیمهقشب قلاخ نایلیا ریدقت هزب
 قوچ كب ردا جرت هب هطاصم یتوم ۰ ردییلافص یلاصتسا
 یتغیدسل وا رفتم تهبط یخد.ندنسیکیا كلران و :یعیدنل وب رلالتیم.

 هنعفد هلا هخاعم كالعر نالوا لباق یعفد یدعا ۰ ردنا تاپا

 نایک صیلخت هلتایح هلرت ند هیلب رب نکم ریغیسهلازا قعتلاخ
 اق اتق هد هقسالثم ۰ ردحاتح هناا یغبدل وا حم هكا ناج

 یر و باو یرب ۰ رونلوا لاتمعتسا نویفا هدنسوجس شاطو
 دصعم هدهدلاح یکیاوش هسا رونل وا رظن هنتقبمح ۰ ردسهانک

 یسیکیا كطئاسو نالیناللوق بولوا سفن صیلخت ندقلانفرب
 رولیفاب هنفرط یقرفن كتعیبط رک ۱۰ ردلاح یانعتقم و یعببط ید
 زظف شن هبهلا دارا رک ١ بول وا یواسم نادنفرط هنا

 فرط یسیغنف +1 را لب نالک هز هس رولک هزال قفل ؛هتع واط

 رداص ندتردقد و تم واقعو هلام اکا هکر دلک د ندالوما
 هن هیهلاتردف «نوسنل وا تدناحم ندنا هک ردرا و ملا یغنق نایلوا

 توام ه هبهلا "هدارا هدلحم و لاج "هاو ردیمرا و اهتنا دحر

 دوج و هللا: هیهلا "هدارا ؛یشرب ره « ر ولی هلوا لوقعم و ع ورشم

 راج فرصتو ربسیغت یثرب مچ نوجا مزب ویدردشلوا ریذپ
 یشر ج هدملاعوش ازا رنحا ندلالخا یی هیهلا نينا وق و ردیلکد

 « رمردنقم هنلالخا اب قسیاب هلرهو ریا اب:
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 تبس هتيبصمر كوب اهد یک یرانشو راع زواسحت و یدعت
 توتفلها نانلو روبح هبکچ ینایح بئاصم«رزوا كمامری و

 ییزحم قاطرب هرلنایغوب دیقم هلیسیرپ راتروبحجم وش ود ردراو
 درع یتاح نابلوا دبقع هب هنسکرب ادعام ندر ودنک هلا رارضا

 ۰ یمرولوا راح كلتا هاقو نوجما یراتراسج مدع هنوم
 عق وحرب قروهلا هنسهفرا یلغوا ىدا راستخار ندرلیشح و

 ناو ورا و لرد میرم یکی
 ردنا برح رار هلکرافر تیک نسو رلیدشتب رانی ود هتشا

 هنلا رعصح ميدل وا شع یتیراعص> و باتش هصیلخت یکیدالوا

 رد شد « هللا بانستحا ندنشبصع كعا ملست عاص عاص ید

 تارطضا و حاستحاو زت نالوا نادناخ نعد رب ندرایشحو

 نایلوا یفاک هننیعم بوتأب هدالتا سپ هلسهسبالم حاعزتاو
 زجاعر نالوا روبحت هکعا تایخ قمردس هلآ هراینا

 نده الع عیج و ی هیس رب هدلاع وش و كنهدنام رد و

 هررب ندندولا زت دوجو هدایندو نالاق امنت و كت قرهلوادرجم
 کک ندسیاف هاکشافاوش لادا نابلوا لومام یلوصح

 یرواکتشا و نیناو عفان ریغ یراالتبا هکنوسلوایربتیخالص نویحآ
 ۰. ردعیدصت نضج

 عج یاسای وو رروا هلعع نام یتاعلاطم وبا در ولیم

 ۰ جاتح هدندنع ییاهعا میلس لقع یتسهلج دهسبا رايا حاتنا و

 ۰ نسرول و یتتبم ه هعدبط قوقح ٌهیداع دعاوف نالوا رظن
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 ٭ قوجا ےب کچ یاب ے هکمرد ب ا
 سخ دا عاو قلخ یمدار هروک هقلاخاب ۱۰ ردراو تیروبح

 ر ید یسیکیا رانو هسفو ۰ ردیمولتفک اهد ندک اشامتو

 هدنادش ناب وا هدرادتفاد یعفد ودر یلب ۰ ردلکد یمرثا كقلاخ

 نکم یدرو عفد زسیدعتو زواسح نکلو رولل وا لمحو ربص

 بجوءالب و رد راک هناود قمروط بوکج یتفشم و تنح نالوا
 شلوا مّومو ضغنمو ردیکوی كغلانف لمحت هغلانف كجوک رب

 لوش رنایقسیا كا نایرک صیلخت هلتومرب یروف ندناسیحرب
 هنهشت كنسهرابًاباتتجا ندهیحارج تایلع هک رارزکب همدا قجا
 ثعاب هک اله ےب مایاوش هکمرذ هحارج ن ۰ رولوا یض|ز

 ۰مردبا ریس قرەیچ یی زوک جد ینکیدلسکو سک لک قجهلوا

 رتاولم ندروچ ییرادوخو یئا ندنزلتراسچ مدع هنالعو
 رلنوسید یدریدسک یتغایا زسنیج كقاب نوجما بوق ۰

 یتیدوج و ودنک مداربره هلمتهج فیاظ و ضعب اع هرخآ
 اکو نکل ۰ مرلبا فار عا ییکحهبمهدا فرصت اشیام فیک
 هص وصخ ةن وتا 1 هب ودنک هک ردراو هد را هت لباقم

 نالوا طورم هندوجو یلاح تداعس كتکلم الثم ۰ ردشن وا

 رب قالو صحت 4 ودنک قاغا کنلاتیغو دالوا و راده خرا
 هنره نودمرب قجهلواراسخ بجوم هنرناد یامو اد"

 هدا لمح نوجرهصوص فیاظوو هسبا رولوا لاح
 - هلینهج هراس بابسا قلعت هنتکلمو ایلماف هلوقموب ءرلنوسروط

۱ 



O 

 قالار نرو تنطلس و توطس هنامور نالا ر ةف

 شما رخ .
 یراقدنلوپ ندنسهشاطناوسن سرفول و ننواو یررا هله

 .هسوساق و سوت ور نکل و ربت وضل وا لخاد هن دادع رتن نوح ا

 . بولق و تیج حور ةضافا هامور یعترو مسا صوصلنایلعو
 كنیمز یورناکتس هلیسهسحم راثا و نایلیا تشهد یاقلا ه هلظ
 ندياراخ#ا هليشداتس كنوناق نال وارهظم هنسهداعلاقوف تاغظعت

 .تاقولا نم أاقو هکیدیمرارروتک هلایخ و رطاخانآ القع هحنون
 یف رش كلا ناح یادف كهملایموم یراهجا وخ بتکم یب ضعب

 هنتنکسمهتع واطم هرانعشد  e ۳ 7یکلزسنیج ی الوطندنکیدتا

 زدرلکجهدبا ثحابم و تامدقم طب نوجما حاتنتسا و تابثا .۰

 لاعلا لاعیراتمظع و توق كنيرافاۇم هنامز یسیرغوط هللا اشام
 ةه ودر ی داچو تارح هدنرفدلوا فلا تند و

 لدا نایرازس اک یراب تلاسب هصع ناناولم یا ۰ ردلاک
 هل ریغهح و بوریدسک هزوک یعرحت یتایح تنحم هددم تدم هک

 تعاود تیاد زکشیدراقیج هتمالس رانک نداه# ةص

 بانتجا شک تسد كياچه ةسشود هراب سیقرپ هزکتشوب

 اسب لیک مد هشت | ترارح تدش تیفیکو انآ زکسرویل وا <

 ه رح دیادش هکردتح هل واوش زکیاوح هلاوئس و الاغ ۰ ردیعدش

 یقعوط لا هنآ ا تیروبج تبابشا ندا اڪ ا

 ردف و هدنص وصخ ۰



areaیا  

 نایابیبقاشم نادشو نامرح و سأی یرقدل وا التبم هکراو رلمدا
 هرهلوقم و ۰ ردسک یسهرک ذنرور شار و هراودنک ندنعیبط
 ذیذل هزب .تاسبح ۰ ردننج عونرب كلا دع تم یتایحهروک

 هلازا بئاسصم دادش قحا یتزعو و ردز نع هحتدم یتیدل وا

 ۰ رولیهدبا

 ندزمدلوا ناسرت تیافب ندلوا عبطلاب نمهلج مز هکنوج
 هدارخا ةروص هزب یتتنکسم لدكنابخ تبشخ و فوخ وبثا

 هلتفشم و تنح ولردو لوا ندزاربورارق هکلوا و روی سوک
 كتابح هرکرب قحا ۰ روب هنل وا لمح تقو قوح كب هغماشد

 انف هج رده كنايح هدکدتا هبلغ هنسوفروق مول وا یسیدنقص

 رانا ناب هقلتروق وا تعاتسرب ناسنا ءلرعا نیعت یفیدلوا

 . يدل وا تمل لدم تاسیح تل هد هج رد یفنق دنجره

 قوچ كب ندننکیدنروک انف هز هله هدهسیازمهلب رد سک اه
 هناسیح كرت هکنوچ ۰ ردموزجم یکیدلیا تماخو بسک لوا

 یغیدل وا لصاح لوا تفو قوج نددصت و دصقاکو  تیحالص
 ویرلض زتعمو یعدم ۰ ردلسم هدندنع یحاص معلس لقعرب ره
 نوجما عنم نددصف هنابح "هلازا یر بويعا افک | هدهلردق

 هدهلفل زسناب و رص هرکص ندراکنا یتفلانف نالوا: راکرد كنابح

 ۰ راردا هدندصت هلایضرف قیدصت هرزوا كلا بیعت یز

 یودنک و یتمالع كلزسنیج قفجاق ندناصم هصععز رانو
 یلاع هجریدسقتو ۰ ردنیفص راثنح افلطم تاللا یدصن هلتف



 دن TEN ات

 تاطخ هبحوت اکس ردا فرطر یتسیج رانو درولیم

 و ممه لئالج هدیلیفسماعوش كنافع وژلقع هکمردبا لاوئس هلرب
 لبق و هفغلبوط هننرابلقیدنک هلبا هقالع عطف ندج راخ یرلانتعا

 ندنراالبتیرشب و رديلك د فورصم هغلقل وا كلهتسم و تیم ةاملا
 قبرط یکیدلیا هارا كتمکحو لقع نوا صیلح یزمودنک

 عطقندزم را وعیج نانلوب یناف مدزیسعن هکلب و ندلاعوش زکلا

 هجوت هبیولع ملاعریس قرهلوا مج هزغطاب ود اک هلا هقالع

 یفیدلوا ضرع و لهج نمالتا ًاشنممز و ۰ ردیلکد یصوصخ
 نوعا توم نالوا صالخ *یداب یدندنسیکیا رنو هدلاح
 ۰ لهدا فسا وها ندببس هن

 هلتروص یراع ندفاصنا و لقع رلمدا نالوا سفلا دبعوش
 تقشم و نح راب دیزت نوحالاصحسا ینیرهناوهش دناذل ودنک

 یرلقلرا و هدلاع وش رنوب هسلقاب هلتفد ۰ رارویپاب هل هد ودا
 نالواشلفاط هنرن وب واحتا نوت نوت هلیعز عیسوت یتسراد

 اعا هدیزت هللا هددع "هدیدج قیالع ییتلقنلما لوط رز

 - ولرد كی یراودنک هکر دقو یرلافص و قوذر ۰ راروهدیا

 ٠ وتقشم یالتبم هج راذذلت هیتر رلنوب ۰ ها ماکضلت هلنامرح
 تروصوش هکلات وط ۰ ردمدقل وا تنکسم ریسا هگدنلپاص هیایند
 نوسنل وادعتمدر نوجماموع كم روسهدض را یور هلاهردکم

 ر تاب ققاب اید دنا لک یر ردنک مات قلخ دپ
 قحا هکولس هقرط و نکل کد هدنساوعد نوسل وا قارا نم



 ی

 اهدهدنراکفا لاحرهب یدباهسلوا شف وب هدنلاح جابتحا هارجا

 :باطتسم باستک هیفام عم ۰ یداریا قیقدن مالا هدایز
 راد هنتیعونع كکلکطا تابح ةتشر عطق رابتخالاب هدروکذ م
 مرک ییا هت یکیدلبا تای هلرت كنوناق هنفیدغل وب هبوق *هلدا

 هنرلاوعد رایج هطلاقمو هن ۰ ردفاک لبلد یکیدلیا ےتخ ایام
 .لاقحا قلوا یث رب انف تایح تملا نوعا كمر و تیوقت

 یعیدل وا ل وی و طاح كنابحلاح ۰ راردبا لاوئس ودردیمرا و

 رظن شیب لابوو یواتسمو لالعو نحو لالضو عیز هعاو

 ردق هرذ كئيش نالشد تایحایآ هسیارونلا هراستعاو رکفت
 .تلضف لا ندرشب یب ارز ۰ رولی هند ردیمراو یئاسنسح

 غاص یک یغید) وا یر وصح كناباطخ و یصاعم دنج یجد مدادنم

 لها تاذلاب دوخاب و نایصع لها "هدزاباب هيقدر هشدل وا

 هدها هج ردقتو ۰ نمهلوا نیما ندنسهکلهم قلوا ناصع
 یربهعننص ۇس و كفاصنا و ضیعلها حاغزنا هلیسهسپ الم

 ندنو بولوا یرلیسذ لر فصنم ریغو ید حاعزنا هل بنهج
 یر فنص یکیاو هدهران فاصواو لاوحا هکرونلوا حاتنتسا

 یایح تعشمو ثلد هدلاح یرودلوا ریاغم هنابط نایط هراز

 میاقوو هب وق “هدا قتیفک و * ررددردمه و لاھ هدککح

 قح لاوقا هجا هکهلوش ۰ مرولب هديا تابثا قسد هلا دهیم
 بج ومه دنقح یناعصا تایافلئاضف هنس لاعفا هعن و تای و

 ردشملوا لتف



 بسم ۲۷۰ بس ۱
 یتفلرا و كناسنا یک قج هنلاق لطعمو لورم ةابلا دعب كلرهرپ و.

 زغابح مو کولا رد راکفا كلكم رص هتدم وا نامه

 نمرظنیدنک وللثم یعیدل وا یمهلوقم یثال لقعلا دنعو هللادنع

 هزمدا دعت سا تماق در ندم ج وش بولیاص هج ید هد

 ۰ نمروتوک لاقو لق
 یرللالدتننا و رظن تن اصصا تالاقم و تاروصدو ۱ درولبسم

 اعدا و گز هدص وصخ وار ز ۰ ردلکد نا نداظ دکلب و ناالطب

 یک قیقح ما دعا تابح لازا هدنسهرمص ماظعا ییاطح یرلکدلیا

 رارفا و راهظا یاس و دیأت تروص هج هنثح اذج و رابتعا

 فلاس یتیهارو هلدا وبشا نانروک هدقحتروص رلنوب ۰ رارایا

 و هدروک ذم باسک هکوبلاح بولا نداستک مان نودیف رک ذلا

 در د وح ۰ ردبشع وا دارا هدهرصتح تر وص طلا و تڪ

 لتق هرکص تعاس جاق رب هلبامکحو هک ارب هنالابظ طارةس

 هدننابم تاش یکیدرب و هننادرکاش یی رقم ی وا

 لرتنوحمایدنک و هنکیدلیا داربا یخدینیهارب و هلداوب هبسانناب
 راشتخالاب هدلاح لوا یتبم هنغیدنلو ررقع كلا تایح هغدغد

 قیعو ضیرع یتغج هيوا بولوا باج تايح ُهتشر عطف
 هسدالم یلاوئس كن وطالفا ۰ یدیغو جادتحا ویفو 4 هظحالم

 هددسناشلیادا ربا یهمدقموبشا دنحرها طرفس هبلایموم هلدس.

 لعفلاب هدناب ی هلسمو هيلا یوم ےکح هروک هءراکفا و هظحالم ےب



 س ۳ 4 ۲ تن

 مام لا. هکلب بویلوا نوجا.رارف ندهبهلا تادارا یملیا لنق

 كاقح بانج ۰ ردسوکعم یانعمهن و۰ ردنوحما كلا یارچا

 هطق ر ندلاوع و ردیمهن رز وا مس منبزکلاب فرصت و تردق

 فرصت و تردقدب هداروا هرذرب ندنادوجوم هکردیمراو

 بولیتروف ند هباع ج تفاسک وش یقیقحمنب ونوسلی هقیج ندیهلا
 یکدلیا تبسانم تامتک | هن وهال ماعو توفص بسک هدایزاهد

 ۰ نوسلپ هلک لاوزو فعض ه هیهلا "هلماعم تبسن هدلاح
 ناسحاو لدع هدایو و ردسپ الم هنفالخ كنو هبضق ريخ

 .مهسل واشغ و ندنداقتعا و راکفا رتیح ندهیهلا تردقد ناشنا

 یغیدنل وا ناب هدیاشک مان نودف ۰ مدیازیا ینمت یتوم اعط
 یودنک كامالغرب كنسرکا ًاباطخ ههبس كطارقتس هلهجو
 لام كنس هسا وا دعاسم ناکما هدأت ینانوجم|كنسو هسردل وا

 نسخ رانا: بید ا قا نوا یو دلتا را نچ لاین هککلسو

 فرصتتاملا دعب ناسنا طارقس هراجب ۰ ردنلبق هطلاغم یکیدید

 وش هدماقموب ۰ ردلکد هلبوب هیضق ۰ شلانظ راقیچ ندیهلا
 نقلا: شالا اک نل وا كامالغرب كنس رک اهن رپ تالش

 هس راقچچیروک ذم سابل هلیدصق افا نسح ینتتمدخموقرم مالغ
 ۰ یدنالرک كعد نسیمراقاب هلتازاحم رظن کا

 .تیمشا هناسیح *هللق تدموش طلغ اشنم هدصوصخ و



 ی

 نکیا لوفعم و نتم هكدا وا تاضارتعا وبشا ۰ ردشم وا اطعا

 هکهلیوسش ۰ رارلیا لاطبا ورییغت هلیازرط كی زی رایج هطلاخم مزب
 دع یکیرفن قللوق يدار نانلوب تايجر هدنیهزیور راتو
 ضخا اهدو هدلاعءوش يت یج تاج کر رد كلردبا رامتعاو

 ندنا هدلاح یعیدلوا شلنا هماقا هدکدوحورهش هرزوا قلوا

 نسردبا زوج ییورخ هصن ندرلنو هگدلوا تصخرورما

 یکیدلیا ترعص تفلک ب سک یناکدنز رما نوسلوا هلبوب لسول و
 ۰ ردیلک د تصخر تراشا ر ندقح بانج لاحو هدنروص

 لصاحا و هدمعس رکو نیمز یور رک ینب قح بانج
 لاح تداعس رهظم هداروا اقلطم هسیاشلا هماقا هدلحم یعنق

 ردشطنا هماقا هلبتصخر كلا تدعابم رابتخاالا و تماقا هگدل وا

 قیدصت هدن توا ۰ ردو یهلا نونافو تعسط نوناق هتشا

 ثحم نکل ۰ ردکرک كمکب یهسهلا هداراو تصخر هکمریا

 مکیدلیا تافو عبطلاب ن, ال ۰ ردهدقرف یتصخرو ما وبشا
 ودنک هکلب زیا رما یکفتا تاسیح كرت اکب قحبانج هدلاح
 قحنا یسهداراو تصخر ۰ .ردا ارجا هرابثتسا الب نتسهدارا

 هدلاح یجنرب ۰ ردنامز یکیدلیا لیقث لجرب اکب یایح تفص
 ازای تهوع دیار یار تم را رزق
 .نوناق وهدا را هکسروبل وا زکم ولعم ندهمدیعموت ۰ رداورحا و

 .ییدنک مدارب کولا ۰ ردرا و زمدا هجر ربو ییساسنعم اصر



 تن )۳۵ 0

 تکرح و لعفرب ج نایلوا هانک هدنننک نوحا ناتسناالاو

 8 ازل
 مولعم یرلارآ و لاوقا هنرلیج هطلاغم مزب هن رزوا هلئسمو

 راردبا هظحالم یک لکد مزب یتایح رانوب هدرما لوا ۰ ردیلکد
 دجریدقن و ردیشرب شل وا اطعا هز تایح هکنوج هکراریدو

 یغیدنل وا اطعا هز هصامناب هتشا هکوبلاح ۰ ردلکد مز ةقیقح

 ناسحاو اطعا لا يکيا هز یراب بانج الثم ۰ ردمز ندلجا

 رب نالوا ظوحم یتیاربس هد وجنوب هبا یک هن رافناق ۰ ردشلنا

 زرریدتا عطق ید یسکبا هروک هنیاسحا هکلب و یی ر هدلاح

 هنمهلتسم تسفک و هدلاح یغیدنل وا داقتعا هحور یاس هتشا

 فرشاو ضا اهد ندمدوجو ن ارب ز«رولوا 2 سابق

 یعیدل وا زا و ع ورشم كلا ادف یلوق رب نوح” هظفاح عقرب

 تداعس لوصح كج ور نانل و فرشا و شا اهد ندع“ هدلاح

 .ردیللوا ع ورشمو زاسحم قد اطا ادق نیم نوا

 رهن یکیدلیا ناسحا و اطعا هراز كن راب بانج دنحره

 ندنراودنلوب ربغت ید عیطلاب هنن هد هسا مزالو عفا هز عبطلاب

 ناسحا و اطعا ةالع ید یریبغو لقع وق هاناطعو ییالوط

 هروک هنامزو لاح كنهوهوم یاشا وب راز هکات یدروب

 ۰ مهیلیا ریهرپ و بانتجا ندنسوتوک و ریبع و رابتخا نسوا
 هدینصوصخ باضتا وا راشخاوب نک و لقع .هدضاق کا
 نوح ایلناللوق هدنتسلصم یفنق هلرلناسنا هسا نمهنل وا لامعتسا



 بس ۲ه وه بس

 طقف ۰ هلباح الفیانعم یاقلا هلک وکو حاضبا و مت هسیا را و تل

 روی هظحالم جد یتقیدلوا روتفو سای رثا كناروصتو
 هلالدتسا وهثحابم "یدا و هدص وصخ رهزکشل ود تداعهکر دغ ولعم

 و هعلاطم هکز کس زسا ۰ لهلوا راکرد هثحم العاكی ۰ ردکقیک

 یر یساقحو قح هلتتوکسو تحار نوسل وا هوا عیضار

 رکفت و ثحم هب افرطم ا رهروک یک قلعتم هرخآ یهیضقوو

 كعاتاسح ١ کت ر عطف هل رامتخا فقولق ما ڭىور ۰ مهیلیا

 قرولا هلق تاذلاب یس ەر وشم ها راد هنغندل وا " ی“ تر م ومدم

 مدصقم ےب ۰ یدلیا لتق ییودنک هرکص ندکدلیا اعدم تابثا

 ید روک ڏه باتک یک یتیدلوا یم ایہ ریظن رب هناتک كنا

 ین وکس و یکم تامل ایم یوم هک ون طو ۰ ردلکد ےک نادنح

aو ورندتفو قوح كب ۰ رد  

 زدنللوا .زکم ولعمغردل وا | هدکلناراکفا لاا هن رز وا ریطخ ما

 تابح ظفح 71 هیقامعم ۰ 6 تشکر علاط ارز

 هدضق وس ییعیعح هم دلی هظحلم و e قە ۰ عهدك

 ندتماس و یع رو تر دارت هکهل و ۰ مدل وب ع ردن هددلصا

 قوقح هدلاح یغیدلوا نت یزواسحت هسقوقح هلرخا قوت

 عفان ريغ هرخآ و رضم هزب زیا يح هجربدقتو ۰ ردندهیعیبط
 زک ده راکفا ردزان-قفلوا ناب رک صیلخ ندنا هملوولوآ
 تولوا هبضقو قحا هسیارا و ةع رص هک "هدعاقر هدایاد



Eبیل  

 هر و شلوا مظع تفاکرباکب یناکدنز تلاح ورب ندنق و یلبخ

 شلبا بیغ یتسیعج كلئاسوو بابسا قجهلوا شخ تع
 رد شمام اق هرم ر اکب ندنابح یربغ ندلالمو لالک ندید وا

 یتابح دقن هفدلوا ینذاورما كتاذ نایلیا اطعاو ناسحا نکل

 هعاضب هکردع وزحم ید مب ۰ رویلنید ردمارحو عونم فرصت

 یکیا هلزک هصوصح تمهاربز ردکنیع كلم كنسهوجولاب تایح
 عطقتال هلزکناسحا و تناعا وللثم یقیدلراتروق ندهکلهم هعفد

 زواحت هقوقح دباع هرخآ كلذ ىلع ءان ۰ ردهد قفل وا ظفح

 نم ًاتفو دوخاب و هدا نانیمعا بسک هنفیدل وا یرب ندنهانک

 قاب هد بعض ديما كلك هديا راشا و ادف کس هن تاقوالا

 ۰ ردراکر د مکج هی مایق هفرصترب هلبوا اعطق هک دل وا

 هلکنو ۰ زکیدارروی ناب یتغیدل وا مزال هزس مدوجو مب

 ندندم زمیدنلو هدهردنول ۰ زکسردبا ریرغت و طیلغتیب نوجن
 نوسروط هیوش كلا لاغشا هلباخغاصم راد هزس ینب ور

 هدکزیم ! درولبم ۰ زکسلوغشمو دیقم اب ًامصحزس سکعلاب
 هارکتسا یمنایح نا ۰ زکسرو روی مزلیالام مالا هکر دزکفدصم

 قاب تاذ دیک وچ ۰ مردا هارکتیسا یردغ هدایز نیمینلما

 تبحم فیاظ وو ۰ ردکنس مراو عیج ۰ ردمدقتعمو دوبعم مب
 ماع هطلافمو هناسمر چ هسل وا یتعع دن یاب كعلابطک وب

 ۰ نعهلوا بجومیتسمروط هدیناک دنز
 .اصقن رثا هدم هظحالم ندمجیدل وا ایهمو دعتسم هاغصا یس



 ده زر و

 عیچ هدننم سفن ياقو هکهیوش ۰ ردندنفیدنلوب تبع یبوجو
 نوچ ا ناسنا هکنوچو هنفیدل وا حابمو زاح اعرش تاروظحم

 هلیلاوز كناو لصاح هلدوجو نالوا یلاعا هعرزم لاکو قرت
 یربا ( هرخالا ةعرمایندلا ) یتحبول وا لطاع ییاستک | رازاب

 كفاظ و عیج نوجا ناسنا ًاعرش ًارظن هنغیدنلوب لماش یلآموب

 ۰ رونلوانق یغیدل وا تمدخ هنسیصحم یاش یمدقا

 .یک لکد رظن یاج ةلهو دنچره یتابلا القع كناوعدوب
 یاش ندهفسالف نرخاتمو نیمدقتم هکنوح هد هساا رون روک

 صدع ند ود رهد هغدغدون یر ضع ندرلنل وا لا هح ور

 لاصیا هبیولع ملاع یغیدل والئامو بستنم یورو ناح ناببرک
 كعد لاخدا هلاح تداعس صیلخحلاب ندتتشمو تن كلا

 ردبحا و تلالد هلاح تداعس مظعا ین هسک ره ندنفیدل وا

 هس تالاقم هدنض رعم مر لعد روڪ لتف یسفنودنک ويد

 نوجلاطبا كدساف مز و هلباقلاب و نا ودرس هبرغ تامدقمو

 راکداب هدنابو و هنعیدنل وا نابناو داربا هیلقع ٌهیوق ٌهلدا هجن

 یاررح هبیعطق یکیا كنوسور قاز ناژ نالوا راکز ور ٌهفیعص

 بیارغ رظن عطق ندنفیدنلو عماج یتسهوجاو هلدا كنیفرط

 سمسا اھ یدارا و وب رک هدماعم وب ۳ هنغب دل وا د ودعم ندئحابم

 ۰ ردشلروک"

 ( هراودادرول ندنفارطوسور قاژناژلوا بوتکم )

 لر هلسک ممح و بات هدنتلاتابح لیقث لج قئرا ! درولبم



 دن تببت
 هلاه ورخا تاحوتس هدنسهروا ثالوراوز رذتهدمو نزح

 دوهش یک له راھ ر نورو ک رول وا ناطا راه وا
 . رالشاب هكا نظترخا ماع لخدم ینسوبق هب رتنالوا

 اشا ها دعس

 یسوبفهنر وا یک یغیدلقبج ندناد ر ترابع ندەمدقجاقرب

 اصع هدننسد ۰ . رول وا یقداصت هت رح لکیھ ع وصوم هدنک وا

 رایت ظذ یروط وزرط ۰ رددعاق هیر ر قرهلوا

 : رد رطح ییانعمو

 هاکهن وعر نالوا كتربح یاب ررظن ۰۰! رایشوه را وز یا

 تی رح نوت .تالاکو هک هلوا لفاغ نک ر دبااشامت یرشبتایقرت
 دکل وا تی رح : ردتداعس ن رفهدهاسو للمو ماوقا ۰ رد را
 بحاص حایس یا «زلوا تداعس هحل وا تورث ۰ کک

 هاک ریهشت هدتققح لها رظن یمارو هک لوا هاک ۱۰۰۰! رابتعا

 داد وهشم « ۰ ردناع ونصم ا راد هکلب لک د تاع وشنصم

 ۰ ردنافرت لوص تلکلاغمبات هع رح نوناق ةبسفت رانا قحەلوا

 كکیلام التس هراثا رز هسسخ یابشا قحهلوا لدودزم

 ۰. ردینابدن لومح
 1 اشا ها دعس

 و | سا شو یصتع یاب رشبیبفیاظو مدقا هدلاعوش

 هدتعىبط و لقن و لعع یدقت هفاظ و عیجكنو ر هدتم دح هنملع



 — ٩8 بس

 كن زالو ۰ ردهناهی ةهنوغر ندراهب شیازآ یرازهفوکش

 حاشره هک ردن نم هللا قاسلا ةفتلم راصا ینارطا و یلاوح

 «هناش لزوک رب هاتفا عاعش رات یعهاو تراضن

 ندماخ ماخر ۰ء ردهامرنس هتنابح كراتزک .هدنتلا هسبا یسهاس

 یسهیکلم سوفن كلاعو هک اب وک راغفص نالوا زک ر احاج

 دوهشم هدهضور هارهش راندا لاحرا ندروطارعا نادناخ و

 نکس دابا توکس غابوا هکایوک یسهسم رب واصت نالوا

 * ركع زی

 ( وسییلاق ) كناشاب لماک حوح رع بیدا ییلیصفت تلاجاوت

 ۰ ردیف یسهناغیلب تاش رعت راد هنسهرب زج
 تلاحبب ض راو هدعاب و

 تنح هسلتد رک اداس

 زر دک | ییابقع لاوحا ندنسهحاس ؟نوسطید"تنح لص

 ۰ رولیروس تنج یافص هرکص نداشامو ۰ ریلپ ریک هلاعرب
 كروطهرعا یکیدعس هدنسهش وک رب كناحنالا عیس و هضوروب عل

 كنهجاب ۰ ردوجوم یسهب.رت كنسەج وزو كم ردهرف یردب

 كلوب ۰ ریلیدنک هاروا هلبا لورب نوزوا ندنتهجرب هباص
 كلوب ۰ رذیلیکید زاجاقا قجهرترا نزح یک ورس هدنفارطا
 مالظ کے قت طارصرپ هچنیلقاب یرغوط هتسساهتنم ندنشاذحت
 كي رحت و شحومو بيهم تياغإ یسهرظنم هلبا راجا لالظ
 داب ز یتلکیا نالوا لصاح ندنمداصت كلربجاغا هلا راک زور



 و

 س 4 سس

 هنابح ےک ؟ یعرلکج ہیقیک ندلاعوب جد رانا شارغ وا هلنهب زعت

 کرا یھک كران ال وا نام ه هناخرفاسم و ؟ رولس هل وا رورغع

 روط قح ەل غوا هداش مع ف ۰ ردوو تما هدنادم و

 . + ردهدتلاحو
 "هلباغاما ارد نوزح یی راقدقارب هدهقرآ راندیک .موصعم

 + راشاب هعمل وا لستم بلق هسرولوشود تهجو «رارول وا

 ضع هنس هیفخ مکح زمعیدل وا زحام ندشک ارقا كَمح تانحو

 نوسلیا نأسحا لیج رص هزمهلج لاعتم یادخ « ردا تیعلست

 . مدلی هزاب ردقو ندنفیدلوا ملا هلاقم لیوطت
 یلف شتآ هلا لمأت ییهیهلا نح > مریلا ر ! مردار

 اشاب هادعس . زکیشا :نیکست

 هدنسهن روا هرباد رر هدنلاصتا هدقدنل وا رظن ندنس هج هبا رس

 هرظنه رون روک ان ر كتر هدوسرف ترابق ندهلفر یلتمع

 مظع باقعر شج یتحانج یکیا هسزونل وا هیبشت هلا عاش ان

 هضورر هحاس یکهدنک وا «ربلس هلش دردابهم هزاورب لکنهلا

 رظندم هددطاحا یلوطو ضع تح اک ردا عیدب

 ادا هلم هو هدهدافا و ف رعت یماظتاو تفاط) ۰ ردسصاق

 داتسا یماف د مز حرطره ۰ ردمضاح نامزره هفامعا نیز

 ےس رھ «هناشنررب هلاک هددیلقت یتعببط سیا كتعنص



۱46 

 لوا هلیفوس ؛لردقت قئاس اعاد هلتروص و هتشدا ۰ ردندنلسف

 لاوز راثا هدیشره هدلاط وا ۰ رودنل وا برن هک اله كلام

 توارطو قنور یکلوا هدرلهسعاب قرهلوا رادوم بالسقنا و
 تامدقم وزلاق توفص یکلواهدرلوص و تفاطل یکلوا هدراهزا و

 یفیدلشالس هک انرطخ ةطرو لوا قرهلوا نام نامایب لجا
 قلرا و ردق هنرادم تشحو رانک هدناف هجاما ۰ رونلوا سح

 ۰ نم هنل وا عانتما ندکلنک ورا اهدمدعحاعرب ندنفیدل وا مم

 لردا لالخا یاوفو ساوح تثعد و فوخ هداتا لوا و

 ورک ۰ ردمزال كعرو هنب هدهسیا رراراق رازوک و رود شاب
 لاحرد و زلوا دعاسم ناکما تاهههدهنبا رونل وا داره كلود

 نیش وجبلرب * رولوا لحصضصم و وح یسهلج یک لئاز لظ
 ۰ سب ارام نارذک ناهجز تراشا نیک + نیس رذک و

 ( فینم هوسو )

 مر ار ناح ردارب هآ

 ؛نارب و کوک . یدلوا لزا یک الب هقعاص ربخ هرق غيدلا

 دالو| تبح نمهلتج .ردناور ترسح كشرس ندمرزوک

 هدزوسرکج تاعوفو هل وب كنهدلا وو ردب اصوصخ ۰ زیریسا
 ملاو نزح هکد تا هظحالم ییهسلق تارنأت یرلقجهارغوا

 ندرادرد رولنکح یرلقس هل و تلکلف « ردهدعل وا دتشم اهدناقرب

 یرا؛دیک ؟ردیمراو هراج هقشب نداضر هاضق ماکحا نکل « ردلکد



۳ 

 سا ۱۳

 ۱ ( رگتعربم)
 ردک انلوه ٌهطرورب یتیاهن هکر دقیرط رپ لثلاق یناسنارع

 هدهسیا رونل وا اقلا هزم وه شوک ندهوطخ لوا یتبفاعءتماح و

 ۰ رولیدک هورپا اروبم ندنفجهلو یتیرب لزا ریدقت

 اما ۰ رولوا اغنور هده بم تآرم تعجر یوزرآ بقعرد
 ها ردا قوس شوا اھا تولوا دعا دک قلا
 فلکتعاونا نالوا رابتخا ابانتجا ندهروک ذم ةكلهمهتهار

 ناتقا هن هدهسیا رولوا بارطضاو بعت لاک ثعاب قاشمو
 رورم هتشا تولکمزال قلوا ناباتش هدوهعم تع ناربحو

 رارا رنج اشکلد هدقلارا هجرک ۱ ۰ ردنرابع ندنوب ماوعا و نینس

 طاشن بجوم هبت رم ضعب وللثم راک كنراکنرو راوص راقا و

 زارب هدررب هلوقمو بونلوا فداصت هرایش قجهلوا زاس و
 تصخر هماراو نوکس هظلر هدهسیا رونتسا قفل وا فقوت

 ۰ رولک ی مادن یرو یرو عطقنال ندسیغ فتاه بول وا
 هدقدنل وا هاکنهلرمسحت رظن هنایشا سیافن نانلوا كرت هداروو

 وج هدنفرظ تقوزا ېک بآرب شقن بوسیلوا رادیاپ یخدرلنا
 ۰ رولیروک یعیدل وا دیدات و

 هویم ضعب نالوا تر اد "هدبح ندراهاکر ذک وللش وا

 رکهچ هدهسیا رونلوا تلست بسک هلفلا رار هفوکشو

 شحتذل رلهویمو ناشیربو هدرمژپ بویلاق هماشخا ندحابص
 لایخو مهو یمهلجب ندنربقدل وا ناہن ندرظن زلوا رول وا غامد

۳۳ 



 ترا یر ی و AY ESA و ی ۱م

 تم ۷4۷ س

 یسیامج او كرك كناسنا لصا لاو ۰ ردشعل وا فیلأت

 حاتح دنفرعم و مع لیصحت هلیبسح یسهیاح ور بلاط رکو
 تعدخ ها رحاو هثشیا ۰ ردحاصتا تفلک ةتسراو یوها
 هرزوا قلوا هلبج هوالع دهه رضع تانسحم نوجناكا

 دقع كتبعج وبشا بکر م ندرلزجاع یک مزب هلیمات شناد نمحنا
 تانج ۰ ردشمل روپ غیردپ هنس هدعاسم هنصوصخ یداشک و

 هدن ههاننک قیاقح ماشداب ر یرب نوسلوا رارکش قوچ هقح

 نوجمالاصیا هنافرعو شداد ریت نس یتسعبتو ناکدنب هکر دشا
 ناسخا هللا هب ر هدنزاهبنس تجرم دهم یک لافطا دازفا

 هدصوصخ ره هسبا مز زودنا لاک او مامان سهلیلج تیانعو

 ندلاهتا و زح راهظا د دابو وللتم یفیدل وا لاکر زمزم

 زمهنا رنک مسو لرهلب یزمیدلوا زجاع و زمکجهد رب یربغ

 با ون الا نامه ۰ردقوب زکج هیلشباهقشب ندقمالابج یر ادقم
 .مضح ناس رالاو كشلانع هناش هتمظع یلاعت تاسالا ببسمو

 لوصفیامرف بدتر و تج رمو لدع لوصا یاش ماظتنا یرلت

 كن راترضح زعدنفا زنم یب تما لو نالوا تنطلسو توطس

 نب راهناکولم دوسلاع دوج وو نوزفا نرهناهاش تکوشو رع

 دیس همرح نیمآ نوسروب نوصم نده ونعم و هبروص تاقا

 ایر



 هدلام نمحا ییمات كنافرع ه شدا باعا .هح و و نربدت ادا

 كندفلاس ما نالوا اف هدزنافوط و ؟ یلکد زوس ندا ناتنیاد

 نوت هبیح راتاو هبرغ عدانص هجو یرلقدل وا شا عازخا

 یکیدلیوس لرعاشرب ربستقول وا نکیا اب .بول وا وج نوت

 بوناراوو هدنجما ثداوح حاوما ردقوب قرهیلوا وعزوس

 نکل ۰ یمتسیا لیلد كوي ندنو :هنلککوی كزوس ۰ رویلک
 ۰ ردهروک هنتفرعم و تامولعم كنابلیوس جد یتوگوردق ؛لزوس

 ندنفیدل وا نولو شاقرب شغنتوط هدن ورد هاکرماک زوس ریز

 كنهلفاع هوف یه هدتیلباق یوشراچ و یا وارطو باتو بآ

 هلو رک هلزوس هلدهجو ۰ رولوا هروک هنسهب ر "یتسدرت

 رادباب  ردق هرشح نماد رکو یوا زوسرکجو زودلد

 هناسلرهو ۰ ردفقوتم هلاکو لع جد یس و هدهج رد قچ هل وا
 قراعم و نونف ۰ ردفراعم و نونف یعیدل وا لماش نرب و فرش

 هل هسل وا مظتنم و لمم ًاتاذ ردقتره ناسل نایلوا یواح
 تونل وا دع یک هیلاخ "یضارا نالوا مورخ ندراما راثا

 راجرط عاونا هلبا نوع دک نییملاب یدودج تكنیضارا مت
 هدیونلوا دیدحت یجدناسل هسیازامهلوا روم و نیشنلد هک دلجآ
 ندهعونتم نونفو رناود هللا دیدم رکف لاعا هنرزوا كنا

 . زامهلوا روهشم و ربتعم هگدل اب رلباتک

 هرزوا تغالب لزوسو یسهیرت كناسل اضح هيلع ءان
 رلباتک ردقو هرزوا هدیدعهنسلا ندهیدا مولع نوجا روا



 لئاسم عبطلاب نوجا یسهیاحور ذئاذل یافیتتسا یجدهلبسبح
 نالوا نش هاش یسینام ور یاد و كلاس و لثام هب هیهلا تلخ

 تک قوعر زیاد 4 ةیهلا ت یک نراك و رده هوا
 هدنشک تادلحو راثا هجن ید ندنابدا یکیغیدل زاب ا

 هداعلاقوف نوا مالک. بیذوت و ناز و شست تاررح دتشاو

 زوسراب ° ردشم وا ماقها لذن هدایز ندمزال نونف راس

 یزل واكعد لاغت شا هلا تبع كا فرص كما ردق و نوڪ ا

 رۇم هب هناسنا ةنطات نفت یکز وس هد رهاظم ماعواریز نزوسلید

 5 ردقو یو

 هدنشالت شان و ناح هدشاخر و هک رغم نادیم یاب ندیبسو

 هد راک ادف عقوم مدا كب زو هجن لر هلک هتريغ هلازوسرب نکیا

 هزوس 5 ییناتخ نالوا دی ذل و و ها ننک بول وارمدقسات

 ناهجكي و روصتام قوف یتاسنا ح ور هلا زوسر و یکیدشکد
 تعف رالزوس ۰ ردق وجكب یکیدلکهدنا فتك یامداشو قوشرکد

 لگد اتش تاناوبح كالا ۰ رول هنل وا راکنا لن یردف

 لالدو تلتلا ناجرت و یمهحدام تص نالا ىزاتمالاهام

 مایا ؟ ردیمراو رثارب رادناب و نیتم هدملاع یک زوسو ؟ ردیلکد
 راد تولوا سردشم زانا عیج و شەك بولک هدهيضام

 شیدا كلرلمدا توق و لاک بحاص هو شلدو وا یرادد و



UT FOTOS 

 سا و ع

 هلیشرپ هعشت ندق راعم عیانص یم تایبسا كنون ا زا

 ۰ زامهلوب لوصح
 هس ر وښو هدهر رهو نوسل وا هسرولوآ راد هره و

 ۰ زامهنلوا راکنا یتوفوردق كرنهوړع نوستلوپ

 ( نولبال,نیذلاو نولعت نیذلا یوتسیله.)
 تبشافم نحو مالا لاوحا ماظتا و قاقاس .نمیدروکاو

 ٩ ردیدرتا رب شلک هلوصح هل رنهزو لع به ماوعو صاوخ

 شیاسآ تروصو روما بئارغ هجو نالوا نمدوهشو
 ےک وک یراق تقدر نا بولقاب هلن ناسا ین هاووضسو

 ۰ ردیمرا و یبسرب هقشب ندفراعمو شداد هدفدلر وا

 اق باجسا تری تلخ باوا ع نوجا كنو
 هنراشتارو راهشا كنسهربخ هیضق هیموع هیر هلا تفرعمو
 .ثالسرک هزاریش یرالامآ."هدیرح كرات ود نایلیا ته قرص

 ماود و اش ریذپ تروص یرالاب شیاسا هلم كنب رلاباع راو ماظننا
 ۰ ردلکد ندداوم ردنا لزوبق هابنشارو ثحم یکدلکهلوا

 لنهج کیا ندسنفدلاوا قطان ناوبح یتبهام كناسنا و

 تاحاتحا هلییسح یتایحو سح و یس هظفاح مما كن ایح بول وا
 عبطل یتدم و هدنلاصخسا كنلئاس و یسک هلوصح كان هنامسج

 باسا نالوا حایتحالا یرورمض هحندع ما ندنفیدل وا
 ۰ ردجاتح اه هضایر و هبعببط ناونف هدنلامکتسا كن هیلبهست

 یس وا كردم یروما تایلک و قطان تعب یمهتیناح ور تهج



VAR iسس  

 هتمالسو تداعس هدنرخاو امد یک ره و كحهزبدلس یتلناسنا

 تلوهبس قیرطو ید هنراشتنا كفراعم و مولع ثجهریدربا

 یسهعفان هرم هدنم|تقو زا نوسلوا ررکش هتحباتخ قرهچلآ
 رایدرتسوک .یسیوف لیلد ید كن هناهاش وج ِ

 تاد نمحاو هرزوا قلوا ندنسهم رسادن كنوب هنشی

 هب یلاعریا كنيرا همر هدلاو بوروب دارم جد ۳

 گنهبریخ تیعچو هدلیلج رثارب هلو یراقدرویپ ایحا "هافتقا
 هلج یرهیمروب غیرد ییرهناهاش فیرشت ینوک یاد

 .هرمصع ر یلریخ هک زرلهدا رایت لصعف رازب رلیدروی ابحا ییرالوق
 مر و زب هدفلوا منم هلا 4 ونعمو هنروص من عاونا لر هشیلب

 رشم هلرزر هدتمل رد رات هدابز ندزب نعرادال وا

 كقراعمو مولع نالوا مزال 4 هبناسنا تالا هقشب ندقدل وا

 راردهدقل و هدامآ ورضاح هلم یل وتیانع جد تل وهس بابا

 نوسروب ماد هدزمرارزوآ یهناهاش یاس یرلترضح یلاعتقح

 نامرف و ره ید كخذاد وا نمدنفا ته لو نما.

 ۰ رایدروب

 ندننفرط یساضعا ضعب لروک ذم نمحا هنرزوا كنو

 نانل وا جحر هنسهلج و باضتثا ندننجما راهاطخ نانلا لق

 :ردشف وا تئارقیراهاظخ وش EEE تدوجولتلود ۱
 هناطخ تروض

 بلاظمو ٠ ۰ نیمه وا تیرو فرشرب یک تفرعم و اهدا



 بس ۱۷ تب

 هرعخ سقت " هدر قحوهل وا رورسم و زورعع «رالک | لاحرد

 ! رالشاب هفلعا هلبا ریکنا نزح تاعلاطم قاطرب ؛رول وا روبچ

 ندنشهّس یاضعا كن رلماشدحا دوح و Fe قرەقا ۵ رهشن

 ۱ وساوس تنر تطاس مرو اک یا نال وا لا
 هدنن ورد یرېش هلطیلط هل لاحو ؛روبن روک هدنرالیدنق ناناب كن وس
 : ۰ ! رویزکب هناتسرفرب ریئوروک راروفسوف

 دماح قطادبع

 ناطلس ینوک یحنزوتطنوا كنناضمر یسهنس ۷

 یرلقدل وا قفوم هنسایحا كنبراهدلا ویرلترضح ناخ دیحادبع
 یاضعا رفنقرف كشذادنمحا هلا فیرمشت هشکم مان فراعلا راد

 نما هدلاحیراقدل وا رضاح ماف یالک و تئیهو یبهیلخاد

 دبشر نانلو مظعا ردص نامز وا ۰ ردشمروب داشکتیعناذ

 : ردشلیا دارا یی آ قطن ههادبلاب اشاب

 ۱  قطل تروص

 تالاب ادا لومدتففا هادا رجب تم یو

 هدکلمو تلود دم اهل هکدوعسم موب یرلکدر و قذ ورهنیراهیفس
 یقیدل وا لئان كلاعو كترومم و توق نالوا هدکملر وکی تقرت

 ۰ ردیکرابم ًادبم كتينماو تداعم

 هناسناهرکص یدبا راشمزس وک ینیرهاب ناهرب كن اهینس قالخا



 «هلاروط لیدت»
 ةا رورغ - ۰ !هسلک رورغ زار هداکب !عر ؟رولوا هن

 دو دق هب “رام ردف ۳ توش ود هردذدرب ه هرکص هد هسقر> م هسقح

 وق وا 3 مس رک وا اهد هرکرب یدل وا قولخح رب مس رادتفا

 ۵ زن نود یربره رارسفاوش ؛وقوا ؛دایزنب
 ۰ !یسهلوک كریصن نا وقوا ؛رد

 ۴ هلن رک هدتک و هل رهن هی ه زد ۵

 ربلب ےک ٠ ردنافوط یکناه كناعب 2 رات ںیلیب ےک ا

 نایرجیربندررصع هجن وب الد ری بوروک بالقنا كي جاق

 اهد هرکرب ریش كفيدقار بوروتوک هرکرب ۰ نیسشلک بودا
 هلبا هناهاشداب.قاوذا ماطر یتنامز ۰! تاپه ؟یعدن بولک

 NSS ET نکر ربع

 ؛هراشناق هلیرل هب وب هیرلهکلم " نارادبح هج رکی شلدن وا

 هرن وب هراحاس# «هلیراب رب هلب رادهلا ,لهسردیک ردق هریطاسا رودات :

 هکرلشمالب مچ ! اشیا ربتهافس ؛رلافص هدکتسوا كنس “كر هنیب

 ردمدع یایرد هدبصنم یک یعنم كلارا رهن نال وا یربهرپسم

 لرهنوا بولک هلیس ودرا "یرادرمسبرعرب نوکر ب هکر اشمال یت ۳
 یتفجهیمایای لئاحدسر هننایرج هن طقف ؛ ردباهطاحا یتلحاوس

 یقین وا ا وادا یک تاب لس نون درک



 مع 0

 نیر نس. ۱ نیسهدنچما یره رخ كنار ادمک> سلدنا
 رک نی هب زوم اھ د نم او مک
 ریارب هلکنوب ! راکج4 د جاف اکس نیراپ ؛نیسشم ر وطهد هلطیلط

NEE E 
 ریش ناناب لراب لراب هدنکو اكن زوک وشي ۰ !؟نیسکجهربک
 !یراربنفا شلوا نوکنزس كنيضام نازادمکح قاطرب ؟ رده
 : [ رد رسم هاکحات رب هط واو هلب هل وا تیطلتت هاکتح رب رهُش وب

 . تکیرادتقا !هدكه خب كس راجات ندا صیضثت یرللارق وا

 "یار هلکن و ۰ ! دهاش شب یمرکی ؛ناهرب شب یرکب هنلاک

 هاو مس شر ادیب رکاب نم تاک رادر ا
 روون نفاع نام ها لایت هناراد نالوا یا
 یییالقنا كنامز «ینیزحح هلرشب.*ییتردف كالالحا وذ .راشعا

 ۰. راشقیک بولک قرهلا ماقا ندنرار رب به ۰ راشمامنوشود
 .هلدل وا كلام هنتور نرخ ههلدرک هنتنطلس یاس رانا نس

 لایا رک کج ییرذور :ههلدعل فسک مرارا طیفد
 .نسرویدبا روصت ییسنآ تّمردور هلاع هدنس ؛یدزسوک

 بونلرا وب هدنتلا تاکغایا یلابقتسا ملان كتلمرب هجوق هنشا

 ار دقشبرب هلانبقا رهن ندیا ناترج هدنلخاد هتشا !رویووط
 ۰ !یدلحا هلا بالقنا كکیدرتک كنس اضحم هدوب ؛ یدلجآ

 درج نس دوز نب ؟نیتسلکد یر چ ی ربا _هلکت وپ
 ۲ یقیصه



 سا 3و4 تس
E rEنوع رلکدشا ناعسا ؛ دم هتسیا قا ماقتا  

 ٠ مز هةن كلا هکرکس رلبن ؛ مدا وزرا یفلوا

 و ۰ حودب هدو رکندس ؛لدلک ردق هب یدعش ۰ نەدا لو

 یسهکلام 0 حرم راسا ؛ ییانتطلت 2 ەر 7

 عابط هدر د رب و رڪ هد دل انا

 ؛هلدنک هتبج هناب -یدبا را و رثغاط رخ یک هغلاط هدنکلکوی

 سل دنا هدی دم . هدروک ینلها هل ر ر ۰ زردنک هقلح هئاب هن

 یسهعطق سلداو مکیدشامرع نح ۰ ر یلفرکوا قفل

 ؛هلتبسانم یلادتعا كنسا وه ةماشنا رب ها تهج هج یتفاطل :كئدضارآ

 ` قتال رص "هناتسدنه هاد یل وذبم كتاب راع | راخ زا هک
 ۰ هنیحهدیی ال وط ندنسملوا تعتیذ للیبداع» ؛ و صف هلة ر

 ؛ ندا عج یس هع ہبط نسا کلام ردق و مدضقم ۰ رزکب

 ینانع كتح هنفلح كتکلع ر نالوا قرغتسم هنا ردقو

 ۳ تاعالسا رب E یتعیفح و ضبت دل رک اید ینیتحاس ب كرد

 ۲ کا نادعد یاد وبع ضاارف كساملا ¢ یتنمه

 دماح قلا دبع



 س تس

 شهروط هباث حاقر كضرا ةنودرک نوچسمایب هديا قلت هلهج و

 رب هزب ۰ رلشعا ترضن حف یادتا هدلووب رانا ! ئاق هنسملوا

 . دبع هفلخ هک نت هدنوک و هتشا * رشطا داشک تربع هارهش

 هضم ًافالجتسا یا ن نسح ندننفرط .ناورع ن: كلما

 ندا ال سا, هاش رفآ لب نما رپ زعلادبع ناسنل وا نییعت اخ

 .هلیقح كيظاعا نالوا غالسا هداصقا برغم ؛ مريع نب یسوم

 تکوش ۰ مدشا راموورات یرلی رب رب رواکنج یرلکدمهدیا هبلغ
 ردق هب رغ یاصقا ندرلتکلع مکیدج ردنا رع یالعا هنمالسا

 تنهبقع ۰ یدلوط هلرمدیحوت لوک" نمرادح ومر ۰یدل وام و رپ
 .منادل وا كلام مب طق ۰ مدل وا كلاس نب هکلسم یغیدل وا كاام

 یکسا یرارب یکیدتا طبضوا ۰ یدیشلوا لصا و زکلای وا هرارب
 هراب رع هدایس و لکش ۰ مروی دیا هده همالسا بولا ندناععا

 ؟رایرب رپ نایمهزکب هموقرپ چ هدنایخ لبا لابتجا طه توبهزکب

 ؛بوتآ هفرطرب یب یوق خرزیراقدمهراقیچ هلی هدرضح تقو

 ۱ ۰ رلیدتا ناعتسا ندزپ هدرلیدقاط نفک هنبرلن وی
 هرانفک ضاب كناقولخحم هجراکیزوب یلهرهچ هايس هلی وا

 یطولب هنتروفهنتسوا یثیاک هموشراقهدلاحیرلفدل وا ش# ورو
 رپ ویندوب شفیک یسهسبلااتوم یک ناتسررف رحت رب شکوچ
 تراشارب كسم بانج هکمیلب هداتایسحیکیدتا الا هلک وک
 یکیدروک یتکیدشا تابح یاستک ۱ ندیکی هلیسهناراک زا

 و ۰ ! یدا یلاع ردق یرروصت نالوا لصاح .وشراق هراول وا



eR:و  ALACرب تم 2  

a TE Ya2م 0 <  DATA Eî 

 بس: 1۸۲ تی

 روم داهج نالا یمات هلدابعلا برخ هدعباقو بثک هتشا

 راب راح هدهنادوح وکی تمدح ۰ ردشل وبع وقف و هدف وف وا ۱

 بک " راک ادق رادرس تردو نالو ندنسه رو كن رات رطح

 برع نالوا تاح وتف هم وظنم a Ek فیس ةماخ هدن رلترمغ

 هدعلعلا رخ هکه مان رفظ رب هلب وا * ردناراکدات اهد همان رفظ رب دنګ زا

 رب ز نا "یزیرب رادرسزمگ دید ریچرچ* ردا ور هسل وا لوک
 ربسا هرز وآ تیژک |هسیا یتبعم هلیناکر ا۰ رول وایرب ندنایحهدنلا

 تدم رب ندنو ۰ رولو لوصح ورم تلاسم لاما ندنکیدلدیا

 هبقع نالوا یک احرصم"هدهدنرانامز نایفس نب هب واعمدنزب “دکن

 ۰,یدنا طیض ینو "یهعطرق یربس ۰یدلک هاش رفآ عفا ناب

 أ رثا كوي هت ۰ یدریدنا ان یرهش نالوا زعولعم هلیمانناوریق
 س E e نا

 میل لتضع E طیص " هدنلب ام وا اف تعفات ی

 ر هرکص و یکیدتسسا كمروس هطبع رګ یس هود “لج اس

 یور كنب رکسع ردنا رظن هیجوت هن زوب لوک هدرب هزکد
 دص را .نیبطق یالسا تعا ارق ؛نوجا یس اد 4 وزوت هد هدان زد

 یکیدنشا رادتفا "یی ندقح بانج "هلدع و كعا لاصبا ردق

 ها ناد راقو تاطخو نالید | ندنغاشا

 نیفیدل واقرا هل راکلم هدکوک یا !یدا یولع ردقراباطخ نیا



RE Oو هک  
2 4 

AY —-سس  

 هد كنسودرا نیدهاح نداد ورو الر دنا عطق راهفاتیم هدنتیسن

 ندنسهیعبط جات كنو ۰ رول وا لیکس ردقوا یسعا دادا

 روهظ یرلتءالع روتفو فعض هدفرط مزب هدیک هدیک یرلوا
 جرشلصن هزسیکیدنا مانتغا هدلو هل یتصرفو كنعثد ۰ ردیا

 هدارعص ر اوب !یدیشل وایرمشح ادهش ر یره زم ودرا9عهدیا
 ؟ردیک لصف هزانج ردق كی یللا قرق شل وا ترخآرب ترجه

 فهک یراهناخ ! یدیشما بسکیلاحوا یسودرا نیذهاح هتشا
 نل >راودآ ی زوم + سچ ریدر هایم هن اهر اوز

 ؟یرایارس یرابح یره ریسم یراسلع؛یراهاکترایز یرادج
 ناتسربق هدننوکسو تعص «یلاخردنا یلاخ یرارازاب یراقاقوغ
 نیدهاح هتشا “۰ زکیدیا روصت تدندم هر ومع لوب ر شلک هنلاح
 !یدا هدزک موا یلاح كنفالخ زکرم ناتوط یمام تكنسودزا

 هدر رب كن دهام یراشاب زوک یکیدک و دهد رعلا ةر زج كنیلاھا

 ون -«مریلس هد یدبا هدرلهدار جهدنا قاحلا هناق یکیدک و د

 ردق هرشح هلیناق مولظم یکیدجما "قیح مت یکیدب ملقا سوح
 هادبع"سابعن هّلادبع ندیاعص) - ردازس هسال وا دع رادهکل

 هدهرص یرلکدتا رارف هلا نیدحوم هفرفرب عفا نب هبععارغی

 قراوخ " زس رخ یک اضق لجا “ریز نب هللادبع هک شما
 . ناشورخینیراب زد موق یک الب رص رص “روھظ هک ان یک هیکلف
 دعت نا هلادبع تح دب رادرس “ريف جرب هدننیعم ردنا

 ۰ رول وا ناپامن هدعقوم یغیدنوط هد هب راحم



۳ 

 اعطق یسودنک زک هسرویتسا كعافلت اقلطم یازسو هسرویعا
 لزب م وأ ردتفماکو زس. قرهبجا تیاکش ناهد

 جنا یلتحاببق ینسودنک هدوکرظن ییدلوا تام ةا
۳ 

 لکن مع ی فار زکه سلا رد امان ره هدمتح ضد

 تاع هع یتالولط ندکیدش ود هدا ضعت ا هسلآ

 ندزس هلم هکر وق ندناوجدر زک هسر وق وا یعوتکمو مگ

 زکسرول وا شا هدغاسم هیشره مکجهلیهدا اجر

 ابا فام 1

 . *هدنسیتلا . یعرکی كترسه فب ؛مدق هنس قلا شقلا,ندنو

 ین هع رفا خرم ییا ن دعسن هادبعیک اح 4 ردنکسا هللارصم

 دس رب د هن نزها یخ - ۰ یا شعا قوس کیش “نوجا حح

 یاب تاحوتف هموظنمر هزمح راتزر ۰ ردناهرت یسه ؛نوسد

 بیدیا هدنسهرادا كن رصیق مور ,نامز وا اهرفآ ت زرلیهر و

 ه هج عقاو هدنراوج یزاغو هتبس زمیدنل و وش ندسلبارط

 زواج یرفن كي زوب ریچرچ یکاح كيلفا ندیک بولیاب ردق
 هلطیبش ءا قلوا ها ردس همالسا ندهاس هلا ودرا رم

 هلل وپس ردق هن ریجرج «راردبا هب راحت نوک یللاقرق هدنراوج
 دب هنکلاسم السا لح یزاقهنووط «هسردنا كل رادت رکسع

 لما لوط: ندنعیدنل ون عطقنم عبطلاب هدرا هلق الخ زکر ح



 — ٩۷ تن

 ونقاطتناکمو راقو هدنروصر و "زکسرو ردشکد یزکتیعض و

 مفرح نالوا هزس هکز کسرودا رهماعم قوغص هل واو زکسر
 ؛روبدیا بلس یک اردا و لقع یموقروق مرربدنجوک یزسو

 سرد زککیدلیهبقوا هللا لاح جوک ربارب هلزکتاطف لاکو

 مرولپ هليو سز وس حاقر قرهشالوط و رە ەزت

 رضع هدرا قلزسنا واسم زککیدرتسوک ا روک هل و هتس

aدلت ازکو دنک هدمه ؛زکسرودا برطضم ی: م  

 ببس هنجانه نولت كناذرب لوقعم هجردو ۰ زکسرویل وا عذام
 و تفخ ردقوا هدنکوا كقلخ ۰ مروسهالک ۱ یفدلوا هن

 ۰مرد اتراسج هلاّوس یتغیدل وا نکم لذ تناکم ردق وا 7

 تروص ناسناو «ردنزال قلوا یشکع كنو هکمردا ن

 yt BD دف هوا
 ثالسفیلکت هدنروضح قاخ و هلهاعمیعسر هدنلاح تبمرح هدرب

 ۰ مروبروک هللا بارطضارب یواسم تقوره یزککیدتسوک
 تذعم زا اهد هکلب “ زکیروب E هلو ندنو

 ٠ مرولوا

 تمرح هرکض عب تقفسش یرلفدل وا لوبج كتبا بابرا
 شقر هزر هد نقح یلاح كنەراج رب زکغیدلوا شمر سوک
 زار ییبارطضا تدشكنا لدم یؤزج هجزککلسم هسارول وا

 هجا ياو ريم هدا افکت را رو هنوکس و ردا فرفخ

 را هرس اتش ر الاحو یهو كنارکاا ۰ رد نم



 بام ی ت
OE EST aی را وا  E ARAو 1 ۷ یر  E EYی ایا  f 

 كمروچک تقو یرادهک ٩ یمعهیلیوس یتسیرغوط هرس
 زا ذکناح هاط ۳ هدنک وا اک رھ هدرا و وا نالبهن وا نوا

 هک هی رو چ لیت شرط ادفع کسر وا رک تا
 هک یدلاقزا دک نود نج ۰ کوو هل وا هدوش راق 6ب

 یورج كم : زکیدکهرید وا یزکو دنک اک: ( !) یرهلوا ازج

 كنو "عج هل وا دارت هکمدالک | ندعارلعم ۱ نداد از هکدتیک

 هلا هسو وب هلهح و مها و د هس رم وا ¢ ۰ مدروط هن رزوا

 هدایادو ؛یدرول وا مش وص مپ هسو و مدهداظخ یاةیئسا -
 ۰ مدر ول وا مدآ رابتح لا

 كرت افطل یرلنوب وا وش كج هلی هلوا ج یرادع# یو
 سکعلاب ؛ردقوب یزسررض ربه هدنجیا كرنوواوب ۰ مدنا
 ردا فداصت هزکلا ملا رولیّلا ۰ ردراو یراولهرطاخم كي

 ۰ رو دا فداصد تف وره دن هدول وا لصعاد ملین ؛مرۆت وډ

 :نو وا : مروارغوا هنسهان وا رور زکدرکد هملازکلا نامه

 "یشرب قترا : رویلوا بجوم یروعش لالتخا هکلبو یبهتم
 هدنساننا لالتخا وا هتشا ؛مرویلوا نمهدا سح؛یشرب نمهروک

 لیفک لسن هم ودن کک عدن القاص هب هرب مع هاب هب مع هب دب 2

 4 ء هل وا

 دوخاب رک هدلاو ۰ راو راروذح ولرد هقشب هدنسانئا سرد

 نوت نوت مسرروک یزسهضخ ر قرهل وارمضاحیزف كازک هاح



 تب NY بس

 ۰1 ۰۰۰۰۰۰ :زرکو د یراشاپزوک یلّیک ضعب و زودنا *آ رابتخا
 هپ رب اید نوت ۰۰۰۰۰۰ هسیا یلزا ریدقترک ۱ دانا و یلوز

 :هچباسص ۰ مدرشاش زکیدبا وفع یلوژ ناما ۰۰۰۰۰ هسلک
 كامل وزرآ مرروب هد.ا!تراسج هکقادع دیمایمابنع ۰ مرویلیوس
 ۰. روررپو یتکنر ناکما.نایلوا هدنرلودنک هی رلعوضوم یتدش

 ولو ییفیدل مضاح ربتک الف هب نوجا ےب مک وک

 یدسا وا نکع کد هدنسهیعاد تاعا فیفخت لردیما یم راک اف

 :هنتیهام كن تابع مکیدتسا مندن: > مدردبا .تعوسصخ هک یک

 اله زی ۰.نکیدبا مکح هنغیدل وا بول وا صلاح كما قراقاب

 /قلبوا بایافش ۰ زکیدیروق ینعبنم هسیا نکع كاهاله رهز ندیا
 لصن راکفلد قشاعر ۰ مروبتسا یشرب هقشب ندکل وا دوخاب

 یزکتدشو فنع هوا نی: هسیا ردا زای یزکت ورم و فطل

 ۰ مردیا زاب

 .هعاب یک هد هک م زدنا نیم و مرر و زونس هزم ةقيقح

 ہلا ںیارطضا کج هدا سح نیر وھظ هدمن ورد دوخاب مرالپوط
 کج ؛نوسل وا. نوح ا هللا ؛نكل ٠ مردبا عچچ هبهطقنرب هدنرعق

 هوشوزان وا ؛زکیغا هیجوت اک قترا یزکهاکن رثت نالشیا همهاک

 لزا وا یزکیرلجاص یراص وا یزکیرللا نینزان وا ؛یزکیرا
 ,نکتادلا یتسهناصیرح تلفغ كمرظن ؛زکللقاص ندنب «یزکیرلادا

 : زکیم ریدتشیا یزکسسلزوک نایلوا نکع یادیشیا زسناجمخ
 «:نوسلک هر کوک مب هک کوا تاذرپ هتشب مای هصالخ

1۴ 



 سوره اش

 دک توری ن ! زکسهدیا ر

 قادر نالوا رق وت نایاشو قل وار اتم ندلا کولا 1 نفل

 یوزوک زکلاجیشعشعش هلزس لةزوکریخ ٩ ردیمهانک كس
 ا نلزیغات اهد نرو ناح اکو هدر طقف یدا شمر دشاک

 ۰ یدزمهلا ندلا یرابتخا ناسنع هدنقورب مج هسلوا هذاج
 قجهلوا شتر كتعالمو لح هللاتک ازار هناغلاقوف هدزس

 كبلقو تعفش هدنفح یرلتک الف كن را هقشب و یداحا هدنروص
 بسا هک زدراو تعیبط نحر لس لقعر ثعشم ندننوفص

 تالاک هدایز ندزک هبروص تالاک هصالخ ۰ ع یناریح ران وب نب
 كعا روصت لزوک اهد یزس ۰ مینو تف زکه ونعم
 :ییالاهد هنتبخ كمدا we زاونلد اهد طقف ردلباق

 ۱ ردلکد نکع كعا ضرف

 عضو نخ داحارب هدننبب زفسو زجازم و ليم قحبانج
 زونه"۰ مردنا تراسج هراخمفا هرک ضعب یالوطندنو شغا

 بویلوا دانفنیهر هیعببط تالیامت یهدرب ندزملدلوا ےک كن

 ۰ رونروک یک قفاوم منو

 رل ا ومدح لتس نالوا رز وا دخاو قاین الخ

 دراومراوشم و كلم دحشههحشابسح و راکفا لوا ندزعا

 هروصت یتغیدنلو یجد هدزلک وک كلداحتا ون م :دژوک هد نهرانآر

 ؟ عيا تراسج نوجا
 یی هدکلرب ۰ رولکو شراق هنرکندکی نمرازوکهرک ضوب
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 الب یمورد:بارظضا نالک مزال كعا لفاتغت هکلب و قیاغجا
 هدنالاح هلوتمو اعفاو زکسرودبا ددشت هناهانکس هظحالم

 هدهدامو رک او مرولب قرط ییدلیا هارا تلفعهسزل وا دیا

 روبحم هبهقیک هقبرطوا مدیسلبب هديا فیلأت یتنیب بدا هلبا لقع
 توعد نب هلل وم امه داقرب نوع هش وکر کج نکل ۰ مدرول وا

 دوخ یتسهاخ كناذر ندا قرفتسم .همارک | زارعا ردقو و

 قیارغتسا كنج وز و ؟ یمرول وا بسانم كعا ر دو

 "هدلا ورپ ندیارتک یزک هبستکم تامولعم هلیس وزرا كما بلج

 ؟ رولوا راب لصن. كع مورح ندتظوظحو یهقفشم

 ؟ یمییقیک بوغارب اک دلروطوم یر جد هس دل

 یو همون لس یدک هفت ٩ تلاصا

 یک یرارفار و مدار انوا کرک الف خ راوا
 يزل وا تراقح اندام هی ۰

 ؛مرویروک هراچرب زکلاب نوجما یلح كااکشموش ماخ
 م رلاطخ مراتك الف مب ؛ردیسمراتروف كلا نابوق هلاح و یب هدو

 -هدهاشم زکلاک اب لاج ةجماکب هسزا واچ ؛ردندزسبهیک

 زکیرتسوک زکیدلا و یعوتکم وش " زکیدیآ مورح ینب ندنس
 لزس ؛ زکیدیا 3رطاتداع * زکیعوق ورجما ندزکوبف اهدرب ید

 بزوغاربیزس ندمکل ودنک نب «مرونالتق هزک هلءاعم ولرد ره
 ۰ مهدیک



 س ۱۷4 س

 یحنرب ندننامور یهدنمان ( "زئولا لوول )كنوصور قاژناژ
 هچرت ندنفرط یرلترمضح .اشاب فام ولتلود هک ردیوتکم

 ردشم وا

 :مروبدباسح یتموزلكنو میل ەچاق بوغارب یزس ملاخ
 ی یو یسالعا ابهد دوخاب « مدیا یمام هلکب ردقو یبح

 ؛رک ددا دغو یل وداکب ؟ یلما هن نکل ۰ مدا یلمامروک

 ۰ زکترکوا لقع اکیو " e < رطضا ےب

 قوحد کعاع تهدلاو درخم هرکه ا
 هلو كرل یفیدل وا مهره هدنونف ضعب ۰ مدلک هنرزوا

 ندن نوڪ“ هي رت كنز pe هدرب رب نالوا یلطبق هجاوخ

 ضعب كنسهبحاص دادعتسا لاکر هلو هدن ۰ یدتا تمدخرب

 نالوا هدنن و لردنا دع رافا رادم ینسزت هللانافرع راهزا

 شلیا هدهعرد یرطخرب تعدعوب لردبعا هظحالم یهکلهم

 ف 2: يدا دب مک ج ییسازح كعراسحو ۰ مدیا

 رلزوس بسانمان یسلدشیا هجرس هک مردیا لومأم : غهبوس

 یلج رو وشراق هزکلاجنسح و زکتلاصا و سومان و كج هیلیوس
 بذعم رک | * ما تلفغ ردق كجهدبا لالخا یتمرح مغیدلوا
 میلستم نوجما غیدل وا بذعمی زکلای یراب مهیا رویلوا

 ۰ مسا هدنف ورب ۳ یتحاررب كجهدبا بلس یز زکتجار هلزسوب

 هجرس هکم روی روکو ؛ زرویشلر هلکزس نوکره هیفام مم



 سقف هم نم

 هنيا ندهن ےل _ كموحرم كقیفر یحاص درب را یک هدنهات

 یتیزح هنارت لوص كابرغ بیلدنعرب هدیسر نازخ هزکهدنب =

 : نالک روم ردق

 : شل وا لای 4 هل اسیحم»

 ؛ شلوا لام هل رسح درد»

 ۰ شلوالات یراز مسج بوراراص»
 4 وک راهم SL هسق و «

 4 AA راب لصو هدژم «

 دن كلبلب هحل وا رام هکوبلاح ۰ یدشاراطخا ییسهدیشن

 .لباق یسلروک اهدرب هسیاكموحموا "ییکحهلبدیشبا یدایرف

 ییانح ولع «یالخا م راکم "یساک ذ طرف ؛یساداو روط نالوا

 یکدتادعو كنناب رم و فاص واو و یتلنافشلاح "یتناتمو تنه

 .یکار ندندنک هدا لوف لوس - هرکصالا و یابقتتسا تسما

 هع وا مدع هار قفر هاضر یردار ندا لاح را لوا نوک

 رب لەئ ن لا «قالراب لا كنیابش ناوغنع  یکردیا باتتش

 «ندنک وا كمزوک ررب ی ی وا اضف لحا راتفرک تغب ه دم د

 لمان یفلزسافو یهدلاع راوطا ۰ یدالشاب هکمک ندمرطاخ

 یسک كمهزت یکن وکوا هتشیا ۰ مدیجا هقیفر یللا وز هللا
 . یدلوا هموظنم ود ید یه كنارمآتوشو تارنانوش

 كمرک | سس



 ۱۷۲ تن

 زکسریروک "زکسرب ردلاقه یراقوب یزکشاب ۰ ریلیدیشیا یسیدلغاچ
 تدش كشنوک نف توارط نمزوا - راح#ا عون ره هک

 لوق هنرکیدکی - یکریشیلاح ام نوجا هظفاح ندنترارح
 قوا ؛شلآ ینلکش ابقر اندام هدشعشنب شعشلیب یراقا راب «شعآ
 یراهرهب صوصخ هفلآ قلنداواوه - كرارقب یارضح-

 هراب هراب كر هزورف یا” ندنرافاکش - ناشلو هدنیکح

 كناصغاو قاروا هلبارمسن یازو یار یار روت نه

 ادصر تبیرغ و یثحو رر دک ۱ یرسح ها ندنسک روس هسربرب

 هدننناوج و فارطا "یهدنسالاپو رز كعقوم رس ۰ رولوا ادب
 نکیا ناربحو نارکنورادشوکح هت ولع و تمظع كئهآ
 لاس هدایز لا ندراظنا ذوفن هيلع ان و لظم قوچلا كەر

 هلا ادار هناقشاع ادص ر هنابرغ كلبلبر شمن القاص هذنتهجرب

 ولرد هقشب اهد زککزو نامز زککیدتشبا یشتوا نازح نزح:
 ؟ یمزلوا نوحه هللا هفیطل تایسح ماط رب

ESو كن دک یماکنه راب ):: یک مکیدید  

 زفهءوق تعبط یلاعو “حازم قشاعو نالوا ( یناح هدر هم
 دوخایو یلبلب ۰ ردي تمهل یذ تایع اتداع هدكتعبط ناتسلخت

 هیعیبط عقاوم نایلوا یراک غن ناغرم راس كجهدبا تلاکو اکا
 ۰ رونروک یکهدیاوخ هلي هسلکد هد ره

 نوک وا ندلبلب غیدلابچ هفیصوت ردق هبهجردرب ینتاش لاح
 (تآرم) و (اشنا فئاطل ) مشیمهل آ سسرب مسولا بسح



 نت CA ال تو

 ا نالیردشقاب قوجلا هنرایدنک هدنحما ناولا - یراهچراب

 یک قتسف ؛یک ورس هسا رال ع ضعبو نولم هلباكنر لیشی
 اهدناق ر . هلرلجاع | نایلوا لئاز یتراضن و ترضح جد نیشیف

 ۰ یدروننروک نیزمو روم

 نالوا لیشب تلذک یراجاغآ «لیشپ ییمز وا هزک هزک
 درهشا هن راح هننتسا تیام ۰ مدارغوا هنعوجرب ندرارب

 یربدنوک جاق هداروا یتح ۰ مدهلکید یسیدلغاح كنهرد

 هنناشلا هدنخ كشنوک ندیاتایح راونا منش یلاوتلا یلع یناهج

 انا رغوا هنس کلین یاجایم یواش دریغ رمز یر ادل

 هد نغیدل وا تفاطل یامهدنخ هناموصعم كن هب دان اب جاق ر

 درک

 نامهندتعیبط تانییزت وراث  هدرارب مکیدزک منیدارغوا هتشیا
 ربقح هلس لراهزا نالوا صوصخم هراب یتحو دوجوم یشره

 زکلای هدلاح یغعیدل وا دوهشم یسهنوعنرب فیطل و زان كي طقفو
 ۰ ردلبلب هدوا هک ىدا د وعفد یر

 هتشرا سيج | وب لا كتعبط تارادو ماشتحا ! توا

 هم مز كناشورخ راببوج رب هل ینتمدخ هکر دشوق كجوچوک وا
 ۰ یسهمدمد كجا وم رحرب هده یلی هدنااشا ىس

 یک درسز یتیمز هکزکسراقاب ؛زکسرریک هغلجاغ آرب هدرا

 هل رلکیع> زا یک هنیم قالراب یک هنیم "شورم هلرانج رارباچ
۲ 

 نیزحكغامريارب ردیکبوق | ریغآ ریغآ هدندنفرطرب ۰ ردشوقنم



 ا

 ,ندنغیدن و یهنیط ما یقمام هل وا نا هار هد نمدنفا هدهن لاح

 ۰ مرورو ماتخ هدایرف هرزوا قمالغا هنب قمالعا
 مرازو هاو هددساا عیدصت

 ماا ر دقو هک هلا وقع
 هدناهج نوکوب هسیارا و کره
 هدنامز نیس قحهلوا دوان

 E نایت هتک نس

 اب 4 ا تم ندش

 نمزم نزحوا راو هدهدنن ےک

 الماکیزوب لوک هکیدیا یتوک رازابرب هدنجما یناث نوناکو
 هسروسهدیا رادد ضم شنوک هلتهج یدل وا یلباق هلط ولب

 یروق هلیماست رب هلیصوصخ «فیذخ راکزور ؛زآ قوفص هد
 .ندنعیدل وادعاسم هلتر وص رهاوه نوجاینوک شیقر لصاما و

 م هناربقح دناحطحاس هل هبتسبا قعاب یسیتنزک ربقرب همدنک یدنک

 ::مدالشاب هکعک یوه ارز وا .هنسا"ندخاط هقراوخ

 نوسل وا هسرول وا هدنفو یکناه ,هدم وم یکناه كتعمبط

 .كلام هنس هصاخ كعروک لزوک اعاد هدتفابق و لکش هقشبرر طقف

 رظن هفارطا ندرار ثسکو مکیدنزک ٠ ردمواعم شلو

 :قوتح ر راه « كرلهرد "كلرارباب «؛دراغاط هدلاح یعیدنل وا



Eka 

 س و س

 ندنراتمارک ناسل هدننامز یزقلزستحار یکلوا نوسل وادهاش

 یدیا ناهرب رب یرهاظ هنبدوجو كتمارک وا ریخرب نال وا رداص

 مودح یرلفدروب ذاحا یتیزنم راکدای كنز نعرع هسیارک و

 نمروک رروک ییترهاصم و ترسهروس ڭا رامز بيڪ و بیدا

 هن رلتیمرحت نالوا هدادخ دزن هک ردرشمروب یناف ناهج كرت

 ۰ رده ونعم تمالع رپ

 شتا دهع وشراق ههللا یتکیربت نرود "یلاعروس
 ریکنا تقر ه و براب مردبا تاسج هتینهت یافا ندمبدقوا

 "هرهجو یلروک طاچ هلءام*هل-ءا ر ورس نیآرهش ردنرمسم

 وا زدت حو یسشروک قرهلوا ملا كان هبرک تللوصحوت ديما

 یلدا هادا تج وم هک هام درود یا دا ییتا زک قا
 هک شمروس ییدوبعم.هدانزندسکره :هنلاراشم روش ردنوحا

 هراکر درورپ نالوا یسیلصا مجرم یرهقارب سست هلیون یرازب

 ینانبلاب راشم نجرلادبع هدایز" ندندبع ره هسیاهّللا  یدتیک
 كناکقنج وا لدب هنسنونع و ترسم ماود لرمه هک شمروس
 یکیدلب هدا مکحن كرف ,هتشا یدنا ردقت ندارم لوصج

 نم نوش ندنزاترضح لایت بجناو یدعش ردو تمکح
 نيرق هبایرک هکراب یتیسدقتاذ كملاراشمموحرم هک زردیا
 هفاک هشدلوا نفد هدنیمالسا نادجو ینیزح یدمرسدایو
 هلترهظم هنسهبهلا فاطلا و من یناتشلاع نادناح یاضعا

 رب رج هدزک هدش هب هدانز نادب وب لهروک ناداشو"رورسم



 نر هر FE سم ا

EARS 

 كندتفا كن دماح قطادبع هنرزوا یتافوكن اشاب یاس

 : ردهمانت زعت یعیدزاب هنر ندنمداحم كهيلاراشم موخر

 زز مدتنا یتریخ هما
 مذا شمرازاب هکدسح هن

 ربعآ كير همان زعت

 قو نمربخ هدارو م شعوف تمایق هدنایدا ناهج
 دابا انف فراعم مطع رصع ر مس هدشروص لماک ناسا

 دهسا وا ام كنرپس بدات آ راودا شا بالقنا هت یضام

 ندن راهرو ا هک رن وسالغا ایداو الع هلا رداحم

 ه العا شرع هغدنارآ ی هدقم ناکم هلو ندنو ریدلوا رود

 هاو رانوسید هللاا هغدنلوا داب یرابم,"یماس مان نوسلقاب
 قجهیلوا رهظم هنسدناح ور یاقل یاشات هک هلابقتسا ناتخمدب وا

 رطدلاق م ورح ندتفرعم و ضد لک کا رود ناقاتشم وا ها و

 دما عدق لا كنارعش و ايدا یهاک | لد هق ردب كن الصف والع

 شلوا ناب ندزرظن یهان لوس لا كنارتف و افعص یهاک

 مکیدروک مروییدبا ریرخت نایرکنایرک یعوتکموب هکریلییادخ
 رلتمع سرد میدزف زا واو دش ميدلا راتج مو قطا

 ممالعا لصناب رودا راذک نر زی ندنک وا كمزوک رالغا

 نازرا یبهلمایهرد هربعف ون نکیآ هدنف وف هرک كس ڭم راد ۳۹

 هلا همعبدل وا حاتحم 4 ېلست ځد یرارک اچ هدنو یدارروج



 تم ۷*۱ تک

 یسیحجصجوارب ۰ رویدیشیا یتاوصا نالک هلوصح هدنفارظا

 یمراکفا 4 روبل وا دیفتسم ندهسط خاور ندا مطعت ییاوه

 تشلناق ق 0 تودالک | هلسام هدنسهرا زعو مه یزمر وزرا

 نالوا تمر وب لا هله ۰4 یدتا ناسحا ےک هزب نیش

 یه دنرلهرا "هغمروا هتفد ناربم ییاشا ةفاک - هک یرظن و رکف

 قوجر هیکی ندیکی هلروص و و هیرحن یتابسانمو طباور
 ردرادمهنابنا یزعسشب لصاما و هنلاصحما دلا وف وتامولعم

 قیاشح ! یهلاتاذنالوا بایرالا بر یا ۰۰8 قدلو نده

 نو هدبودبا لمأت ییهقراخ رثا هحنو نالوا لاردا باقات
 ۰۰۹ معبا مهف لصن یتفیدل وا كنردق عنصر كنس نوت

 -اقولحم - هک یکشلادع ؛ یزبطج ؛ ییهح كس هدنحا اشا

 لصن - ردتلاو ببس هنتیدوعسم لرشپعون اص وصخ و كکت
 نالوا دوهشم هدناو تاناکو ! ےھللا ثوا ۰۰۹ ما هدهاشح

 نالوا رودص زیجر هدلزا تانکسو تاکرحو - تایحراثا

 دوهشو دوج ویامنهولج فلک * نوکیفنک » نایتردق نامرف
 ! یدل وا

 راو ندا راو یراو یغلرا ویا »

 اوشوده كعد قوب کس قوقو»
 هاکره اا كْشره رب د»

 هدازیناحر هللا هليا هللا هللا



۳ 

 ول ردكي وا " هلرلجاغا راد هویموا " هلرلنامروا مرخو ربسوا
 ۰6 ردهک ندنا نییزت هلباهعونتم راهزا نیکتروا "هلباتاتابن عفان
 یحدبا ابحاو اورا یضرا ؛ندیارتس هلزو هلراق یزکتهاوش
 ! یصلیا شخ تایحو تکربوضیف هفرطره د یرلعنوا

 ۰۰۹ ردهگ ندیا نایرج و ناعبن هدرکه نیس یرارهن
 دم یشیاراو «یتنیزو !رلکج لزوک یا

 4 : ۹ یزکیرفلد تفاطلوب زس ۰۰۰! یدلیا

 دیا ماشم حرفت ۰۰٩ ردیمرابع ندوص هلهطجاقرب قارپوط
 ندا راظنا نیز .؟ زکیدلوب ندهرب ییهبیط ما وروا

 ۰۰۹ یدلیا ناسجا ےک هزس یتوک انوک
 ؛کتفلخ ؟تاقولحم نریدنلنش یرلوص ؛ یراقاربوط 2

 هوقو نالوا قفاوم هزکشیعت تروص - هزکتعبطو ؛ زکتایح
 ولرد كب وا ندا بارغتساو تريح راحود یرمشب لاردا

 ۰۰۹ ردیسهیطع كيک زکه بع ساوحو صاوخ
 نیکدنوشود یئارغو ندبا تربح هتشکک یک اردا ولقع

 عون نالوا تاقولخم زارفارس هلرطخت یمدنک قلارا رب هرکص
 ربح ید هدهرصو ۰ مرالشاب هلمأات ینتیهامو تقلخ كرشب

 یه وکو ریلک هت ربع رظن شیپ جوف جوف قراوخ هجن رب لوقع
 مظتنم هجردوا قاریوط حوارب ۰۰! هللاناصس ۰ ربا رثأتم

 نددوجووا هکرو يلوا لصن ؟ یداوا بلقم لصن هدوجورپ

 یرکید رب ۰ رویروک ییایشا نالوا طبع یتسیدنک وضعرپ



 س ۳۵ س

 ندټردق راثاابتنا بایضیق رلنال وا

 ندنعبط یاشامت تربع هصح راربلا ,

 ندنلفغ نارک باوخ كفيدل وا شلاط !شوحدم ح وریا

 فطع ههوکش هک اشامتوش ندیاهطاحا یس ۰ لوا رادس قترا

 راصتا هاکن لوع یهراس تاقولحم و یکیدنک ۰ هلا تقدرظف

 یتیذاوف ینیرللکش " ینیرلنوکت«تروص " یتیرللصا ۰ تیا
 نالوا رظا هدسهلاتجر راثا ۰ لآ هریک تروص هقشدهعشب

 ! قاب هناتاک هیاهنالامطبا ور ندا زاحنا و تربح نوح یلقره

 دعشعشم ناولا وا كنا ۰ مرد رظن هنزو لوک اضم

 طاح یو, « یرزدلیوا ندا راوا رتثث هلام «نیسهعولتمو

 هکدننا ابشامت ینابات سعشوا نایلیا نایع کب ییاپشا متيدلوا
 دندنکی دنک ییفیدلوا یزنا تک واشرب قرهلوا رم و نوتعع

 : مرالثابهلا وس هلتروصوش

 هباصحا و دع ۰۰۰۹ یدلیا اشنا مک یتاومس حسف قوب
 یتیراهعشعس ۰۰۰8 یدنا قیلعت ےک هاروا یلیدانق وا نایک
 راز داب وا ندا لاسعیا ردف هز ندرلهفاسم قازوا هج ردوا

 ریس هدنتح ماظتلا ردوا هرنا ٠ ۰۹ ردنرتا كعداص یناه

 ها دا ملاپ روت یارک یا ات یو
 یاس حر هو هز | راغاطهجوبیا ۰۰ ٩ ردهگ ندا رومآم
 شی رک نالا العآ ودق ءاطولن یک رس ندا اا



ROC 

 ب ۱۹6 تن
 یابکح ارخّوم یدلدا راشعا و دع ندهروع# ٌهتشع راکفا

 هل رلعآ تاتا یتفیدل وا لرحصم كضرا هدنفارطا كسع اب وروا
 .هدق رط روش هده هلا ا توعح هبا دره هة یهدم تروعانف

 هداب ور وا و ین وا ساسا 4 هدیدج ته نالوا عياش

 زلع قرەتلوا دا ا ولتس رود لوب و داش را هناح رص ر تو

 .یداک ه هج رد قجهل وا تريح رظن بلاح یدعش تثیه

 دیاد وشم ناسنا یدلاق هدنایسن هشوک یطسح باتک و

 هعوقو ارآ فالستخا ردقن هدنالوقعم هششود هفالتخا هلو

 هکر شنوحما كنو هتشبا رولبشالک | هلبا لمأت یر یکحهلک
 ضراتنعم هند رلوع راکقا هدنعوح لنوییکح تحاسم

 جورعتسم هجو طعف ردفوج رفرلتخا وللثم و هدنف ره رول وا

 هتیرلباسح عوقتو چز لع كفالتخا هقتع و هدیدجتئیه هرزوا
 صضرا رک و نوسلوا سعت ككرک ندا رود ارب ز ردقو یریثآت

 ۰ ردرب یرادعم نهم وب هک نج ید هجر دوت یکیا نوسلوا

 ی ۲ هدرب كح هل د یسهبمو "هرودر تایم هک ردق وس

 بولک مزال امد یتیم و "هر ود ۳/1 كص را هدنفا رطا

 كنا رابع صع هل و هرکص ندقدل وا م ولعم لا یععح

 نور ها لی اا قالا هلیلیبم
 .تنیه كم وقت و جز لئاسم نالوا طوسیم هدالاب ندنفیدل وا

 ۰ رد رهاظ صا کجە ود نابه همتا ه دی لحم

 اشا تدوج س



۱ 

 سس ۳ تی

 همح ال

 لوحت یک یرابنو لل فالتخا ردیالتقناو ددحت ماع و
 ینیاقح كنوب ردناحاو بلس لباقت به ید یراوک او زاودا

 هل وش كل هدب لح یلکشا هلوع لننایرظذ و كط یلاوحا ۴

 نانلوا داقتعاو دع ندنانش هللآ دانتبا ۸ هدهاشم نوسروط
 ثحم لع یبم هنسهظحرام و لاق>۱ سح طلغ هل اباضف ضع

 ۰ ردابتراو

 هن ررکت كرامو ليلو هن ربغت كن هیکلف عاضوا هلج زا
 "هرظد را نکل زرودا هدهاشم هيمون لک رخ رب توقاب

 سه ندا تکرحو رود هلهجو ینیدلوا سکعنم هنالوا

 هد و ود ضرا "ه رک زه يدنلو هدن رز وا هس و ردمرف و

 د اب هدف زا ناتو ردن ااف و
 هد صم هد دم تدم هک تروغ اتف رد لسه ر هف فلتح

 تاذز شللا دت مولع ل توت اول هداساو

 بولوا لا زکر شنوک هروک هنیأر كنا ردرتآلا لیلج
 هن وطالفا مصع ردرادو راس هراس مارحاو ضرا هدنفارطا

 وتسرا هدعب یدا ناتو هفسالف لولم یهذم كنا ردق

 هل رحم كنهراس تک اوکو سم هدنفارطاو تبا كضرا

 ىدا ےک دنمالسا یاس دف لع دلوا بهاذ هسلوا

 هلهج و و یدلزاب هرزوا یه دم كنا ید یطسح باتک نالوا

 یهذم ثوغاشف و یدلو راستعا یهذم وطسرا هدفرط ره



 سس ۱۲ تب

 یارالد رود زمعیدل وا یهابم هلمابقرت راثا هدونل و هدنګا

 ءدهاشم یصح ال نسا یونعم و یدام «درهآشداب ترصح

 یرتراثا هجن هدنسهبعشره كعیانصو فراعم و مولع و هدکلدنا

 هکیدلاق زلروک تحاح هلاقم بانطا هدییو هلیسلوا هدکلروک

 ندنفرطرلشاب مج یونسیمه وق وم تاعوبطم كنداعس دام دقم

 ست رم هرزوا قمعح هعف درب هددتفه هلا لاس عوق نالد را

 ثتداوح "هد رح نکیآ تراببع ندنر هد علاقو موقت نال ا

 بول واثعاب ۵ هماع راکفا عسوت ورت تل لکشو و ثلانهرلنوب

 ردقل واهر ندر هت وق ومتاعوبطمنانل وا هم ,عراکف اناج رت كر دک

 ا اقر نالوا امور قرش هام دج رک ا فلت
 یدنفا یاب ج هد ر و زکلاب نوسروط هل وت یدیایمعفت

 حرش باب بابكنهدیدج دناوف نال واه والعهنع وقت لاسندنفرط

 ترد جوا طف رولوا باتک كور هسنلوا یدصت هنحانیا و

 هتس هلتسم هب ره هسک هنس نالی روک هدع وقت و ورتد فلس

 ضرع هتقد باب را یا هحور كنابعلاطمو ثاحا ضعي راد

 رد و ی راذک راس یفاوم ییاطخاه

 لصف ةتسب هزا ریش هتسدهتسد رانو لیل كنرود قاروا

 كن هیکلف عاض وا هروک ه هیلاوتم مایا هعقدل وا را و نازخ

 لرشب ع ون لوصف و ےساوم نیبعت كراهنس هلا یعوقت و لیدعت
 اشا تدوح ۰ ردبلوصا و تداعر یکسا كب



 ا

 هراب یقاط ر كران آ نکل ۰ رارولوا رعاش یراب هدهسرامهلوا
 یراهرهبهدنادآ ےلعت طقف ؛رارزکب هباغالیعام*| هلیمامتهدنص وصخ

 ۰ ردفو یرلتمش و

 كراقوج وچ هللا ردب رلیلشاب كنهلوک دوهعم مزب هدیقاطرب
 ره, نالاج موزوا ندنغاب ثالبا ارب ز ۰ نوسل وا یسیحدراب

 ؛ مهلوا لئات 4 هناکولم تمدخ هلا تګ هدعاسم قوجوج

 یتاسطخ نالک هعوق و هدنسفن ؛بوداهجرت ییاتک ( لیما ) و

 ِ نم وق هنادبم نوا قلوا تربع لاثم هنعون یب

 ندرلنآ د ن هک مرروک ریوخوت وکر دقهن هدمدنک موبلا

 هدع وایصلاحیربره لرانوب هکمردنا تقدو ۰ مرازیب و زسنحار

 یتشاب قرق هک فیح نکل ۰ ردرثا رب شلاق ندهیبرت مکیدروک
 « ندمغیدل وا فول أم هلراپ وخو ردلی قرق ؛ شب زوتوا ؛مدک
 سفن رج قاطو اقا و ۰ رویلک ندلا یراهلا زا و مفد یدعش

 سفنریج و نکل ؛ مرویل وا ردتم هغمام راقبج هرهاظ ؛ بودیا
 رداق هکماعا سح یرلا باربطضا رب هدمدنک هدنیساننا

 ۱ ۰ مرویمهلوا

 لاوحاو ؛شهروک هیرت نسحرب هلتقو هکیدرول وا 4 هآ

 یک ( وصور ) یدرولوا هن ها ! مدبهلوا شم هلینامز یلاع
 ! مده وب هدنلا الالرپ

 اشااص

۱۱ 



 تم 6 تی

 «تودا فرصت ندمکل هدنوک "نوک جاقرب ۰ رایذلهزابلب ایوک
YYیسهعوج قشاعر ۶ هلدتک هرافا ص هریک رتارب هلا  

 ۰ مدرول وا لونغش:هلیسهعلاطم كلا یول هک ۰ قدلآ
 نوزومان كلرارعش یقیدیاب و یغیدوق وا كنالال هدندم زا كب

 قره وک و رع قَشاع مردوف وآ یتخو هکحعا ربع یییران ال وا

 ! مدالشاب هکلنوس هلی رلهریظن هرتن یکیدنکب ندنراعشا

 نیطف موحرم هک ات ۰ یدزمربا لقع قلقوچ هنتهج یتعم طقف
 رهام رعاشر ؛شقس < شلوا یعدنک ن ۰ مدشروک هلا یدنفا

 داتسارب شمالک یریظن و لثم هناهج (ینیرترضحرع قشاع ) و
 كم روصق ویا راطخا تموحمیدنفا ؛نکر روط بوناص رجم
 . یدل وا تنس هنلاکا

 و هسیا E قالطا رغاش هنالبوس نوزوم رکا یدعا

 ٠ مدلوا رعاش هد ی هدنتهه و ضف ةا كنهلال مز هلبا هلیسو

 اعاد هاکن آن هدبولاق هدر هلوک رکا هتشدا

 هدعهسّزل وا رسرخر قنجا یشاب ۰ مدیهسل وا شمقلاق ؟بوشود

 كنالال رکا ۰ مدرونلو یزب ندرابکتره رظنم فیفع اقلطم

 اوه یب هلبا باکترا ههراب زکلای هد ویلوا بلاغ یکلوبا
 یریدلاب هرکص ندفدعهل وا رعاش نت یدب هديا درب هم وه و

 ۰ مدرول وا جهبعولطرب قالبح

 لعاعا من یسه درالال یهدلوناتسا رک | ۰۰۰ 1

 لماک ناسنا رک | ! لطوم هل هراقوجوج هن راهسهزکب هناغا



 بن ی

 ؛ مدالاسم , نكر لآ بقا ا ندنعات زونهو ۰ مدشوف

 ؛ یدرک ندزوک ه کو ام ۱ هيلا یدغاک هنا رفتم و

 هدرعش اما لکدانف هدو » ردا مسن و قصار و کی هن یدعاک

 ۰ ردکعدقلوا قفاوم هنیررب ینوکسو تاکرح ككرظسره "نزو
 رد ندخل و نامی یا ا یی های

 ( زوک وا نیغراط ۱ هم رم ر راه ۰ رویمقیج ییعمرب ندنرب 2

 ۰ ردطرش هدیتعم رارب هلا نز و هدر عش هکو لاح ۰ رارویقاب یک

E 
 ۰ یدید )4 مهروک نران

 یکیدد و جا مد وق وا ot یگ رعش هدش نامز وا

 قلزوارعاش !هدندقلیک سرد قنرآ * مدروک سپه هل رروصق
 ردق هماشقا نوکوا (ندنفیدل وا ییتعف ندنل وا ثالام .هناهج هج

 رعش هنب نک راس سوت و تم نت

 ا ردق هرلحابص هدهچکوا تیاسهن ۰ مدتا روصت
 زوک هدغاک الال .مدّتسوک هبالال نوک یسنربا ۰ مدلهراف یثرب

 كن رازوک هد لجهد هناب ۰ یدران وا کروب مب ا

 اه هسفو ؛ یدینوجما قیوسشن یب مطب ۰ مدراقاب هنچع

 ۰ یدنروک هل وا یمهالال دوخاب ؛ یدیمراو یمانضم یزو
 یاس ی ۶ نب رفآ ) ؛ یدالفاحوق الا هعفدو هسلمعا ره

 ؛ نوبشا هسردنا عنم ےک " لکد نایاب «یدناق مهم هدکفج هل وا

 ی شا کهدمورد ےب راز ۆس ۰.یهد ) هثروع قلا



 ۱ ۱۳۰۰ ۱ ورا

 "نتالعاف ) یرلکدید ضورعو نازوا طقف * بولوا زوس ادا
 عامو اوا قفادوم هج وک و تاکرحت ارا (نلاعافم

 ندکدتا فیرعت ردق یکیدلب ینکج هلکمزال قع وا هنر رب

 ر کر تلمظن یکادتا ! راوكسوه هرعش هک ادام ) ۰

 یشو لوا ا هل و یوا نوتنلوا کک
 هل و ۰ زردلزود شب زا نام وه رتسوک اکب نیراب توان

 یرافیدر كرعشو ۰ یدید ( ۰ كسرولوا رعاش هدنس هلون
 ۰ یدلیا هیصوت یتسلوا ( هللا لوسراب )

 همهط وا ؛قراقبح هلبا لاترد یرثتمدرم هلا وس وا ن

 یلق نامه ؛مدیوق دغاک هقبطر هکوا ۰ مدابق یوق “ماد شوق

 مدیاقجهزاب ریشقوچرب شلاق ؛شلت هدفهذ ایوک ۰ مدل آ ها
 نزو ۰ ۱ یک رز رام O نوشود هر نوشودآ

 هلروز هدیوتوط یز بوک هل راهمک یداع ! هدهرن ضورعو

 و ۰ یدیاراردبا رارفندغگد هلیفوخ قجوفوص هزو "هلسلس
 حابص هلکلهلوب ۰ مدمهریتک زوس رپ مج همرطاخ لصامنا
 نوسل وا هسرول والصت ۰ یدمرک وه واهظل رب همزوک ؛یدل وا

 دل رارطس طقف ؛مدزاب رايش نابض هجاص رطس جاقرب هدعاک ؛مدید

 یرلنو ! مدعا روصقهدهوالع یتفدر ( هللا لوس راب ) هن رکوص

 نوزومیتسپه هععنهذ و ۰ مدوف وا رارکترارکت هرک زوب جاقرب
 ۰ یدمک هعر طاخ € يس نکل دلو العا كىو

 و و نحال كرو ر راغ روان قادرا



 د و

 ؛ ندمهبدلوا هدشاب قجهالک | ینلولدم لزوس و ن

 هنلاکو لضف كنالال هداب ز ندنسهل طوس لزوک هل و كبابسآ

 هلقمالک ۱ نسانعم كن راهلک كنهآو بابسآو ۰ مدلوا نا ريح

 كنالالو ۰یدتا دنازت اهدناقرب مسوهو قوذ هفموق وا یبراف

 هدزرط رب مک بدل و هلذذلت لاک كره | ؟ینیشاق «ینیزوک

 یرعُش ؛بودیک هعشوخ هدانز ندنسانعم یسادا درعشینیدوقوا

 یراکدد رعش)هدن اوج الال ۰ مدلشاب هباحر ینس# رک وا کب

 هلبا لیصحت و لغوت ؛ ردهیهلا ٌديطعرب صوصخ هدابع ضمب
 رعاش هسا شعا ردقم هداکس یراب بانج رک ٠ وا

 ! كسزمهلوا لئان هفرشوب هلبا هلیسورپ مچ الاو ؛تسرولوا
 رعش نکیا رح لضافر رهام هدلع ره یدنفا نام كەخاوخ
 هدلاحیعیدل وا اتکی هدیسراف یدنفا یسیع قاب یمرویلس هیلی وس

 هلا هلا ړع ؛ ردقح داد * رعش هتشيا ؟ یمکلام هب هب رعش تعیبط

 ر شل وک هدمحا اب اب وک زسا رب دیشیا یو ۰ یدد ) هزل

 سحنابلغرب هدمدنک 7 روک ردشمرا و یسهموکشتآ

 كن ال دل قرهالغآ ؛ دقارب فرد ۰ یدلاق ملاح هرارف ؛ مدا

 یس رکو ا اکب اقلطم ی لصن لرعشو ؛ مدلراص هننب و
 ۰ مدراولاب نوچا

 رظن اکب .۰ یدبا هک ر قناب یرغابو قشعلها "الال
 سوهو قشعو هدنس» هلا هنازاونلد زرطر و ؛ یدقاب هلجرت

 نالسد. رعشو ۰-یدید « ! كسرولوا رعاش هک مرام وا هگدل وا



 ا

 روید هن هلا لاح نال نفرک دو » ؛ بولاق زجاع تیا

 ۰ یدید « ؟ ڭكسيمرويلب
 ؛نرمکیدقشیا جه ردق هنق ووا ینکیدلیوس یدرقل ٹانمرک نب

 لصن كنمرک د ناماو - ؛ مدقاب هنزوب كنالال ناریح ناریح

 « مدالشاب دارا ود - هل وس اکب یتا یدرقل

 يوس نفرد !توا» بوکح هآ ر ندننورد الا

 قالوق هکقشیا یرنآ طف .رلیوس لوقعمو عیصف اهد ندزب و
 E ا اید ارت هلا لاح ناسل ن مرک د وب هتشیا ا

 ار ز / كقای هح وا اکب ؛ كجآ هچوبا یرزک رز وک ا ندا

 هاد د رایادغب زکعیدیوق اکب ۰ عیلاثم رب كنابئد و نب

 كساط یکا ن یرهناد نالیوف ۰ رد قیع كرناسنا نلک

 بولطمو ۰ مردلافوا بوربق هالراوو هالراووب هدنسهرآ
 یراشیط یرلنآ ؛ رولوا روغلب هک هدنرلکدلک هلاک هبنرم نالوا
 هندنک ید ابند ےک تن ۰ مرول وا لوغم هل رانلک یکی ؛ مراظآ

 هلنا تاناحا و ایالب عاونا هدنسهرا او نمز یرتناسنا نالک

 هباصت نالواردقم هنیدنک صخت ره یتعد * هلاک تور «توزا

 - ۰ رولوا لوغشم هل زارکید ؛ردیا .مفد هرا زم هدقدل وا غلاب

 قدم ؛یدلکه مرطاخ رعشرب هدهلب وش هنب رزوا انعم و یتح
 رظن هکنهآ ندا رود ییاسآ » و یدد « ۰ مدنا مظف ههادنلاب

 رو هک فرح ۰ یدوق وا تدس جاق رب هلیعارصم « ۰ ی
lie ۱ ۱ ۱ ِ ۰ م ۱ 1 ١ 

 عباد او همد ص دعا ےےک م
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 ی داش و

 ؛نوسروط هل وش سوه * یمراف «ندنفیدلوا هب وک هدغالوقرپ

 ۰ مدراقاب هلب رظن زمسنید هرلناب وق وا
 هس ره كنبس راف کن ی ا هلغل وا فقا و هلاح و الال

 « ننکودبا نکع یسک وک وا نی زسفلوط هندو * یتفیدل وا مزال

 كم یدنفا یسیع یتح ؛ بویلوا رشد نایوقوا یسراف رهو

 - هوقوا هلو هلب یسدنکو ینغیدلوا مذا ر ندتمو خاص

 یتفحهب وقفوا هلملاعص هساک ندنلا یدعش ؛تول وا مدان هنغیدم

 ورک ندهرلکب رش هدننتفو ناتمام هسا نهوق وا ن رک او

 .ندنفیدمالک ۱ یمراف كندنکیسعد هلو ا رد و یمتج هلاق

 مه مهسرول وا كج هنرکوا یلربک ندن | یدعت نرک | ٤ هلغل وا

 نوک 0E توقیح و ۳ هدناحا هد ھ شم یرد

 راف یترا هکیدنالک ۱ هلا نانسارب هل وا یمج هلوا شغا

 تحایفرب لوک انوک و ؛ ؛ مدردشل رارف هدغذ هج وبا یعموفوا

 هراسعتسا یهو ةف رب ندنرباتک شاب روع كشکم یکردبا

 ۰ مدالشاب هسرد هتفهوا “بودا

 : مدنا نرتساسعا ماسک ین هفع زونه هک ردهده رطاح هح وا

 ها :نیمرکد لاا رووت وا قاش راق ناو ا الال هفت رب

 هرص نکرربوچیتمرکد ؛ كدا لوغشم هلک وکوا ( روغلب )
 ندنرازوک الال هکم در وک نکیا لوغشم هلکمروج نب «یدلکاکب
 نس » هدناوج مدروص یتببس . روالغآ لصتم «بوک ود شاب

 ؛مدتبا رارصا ن ۰ یدید « ! كسزمالک | كسفوجوخ اهد



 اوا رب یاو هلزیکنا هبسراروص ردب دانش یزیکیدکع

 ! قدرارضاح نالابرب زا نوجا
 ما ود تود اید ین مال ال رز هلا لاحو نکل

 یتاس وشت نالکندنلا ن و مادقا دنقبس هرقوح وحن دین و

 كمدآ وا مد ؛رلشاب هراعشا مظن یتح ۰ یدز زکا روصق هدارحا

 * ندنفیدل و هلا هلیسو بیرغ رب و یسهص وصح تمه

 ۰ مروک یلاخ ندهدناف تلقت

 ییسزات كن دنک نح ؛یدرزا و بح ك هراعشا تن ال ال مزب

 و سام اهذلاقت یغیدلوا زسالما هدهجرد رونقوا چوک

 زیسیسانم «یلتتسانع ی رس نانلو یظوفحم ندنرات 1 یرهاوک و

 یک لزغ و ھاو را چا ى ووا تورتک هرص

 ۰ یدروتلو هدیرانالوا نوزوم هدنخما « بودا مظن ریش

 : ردندنل غرب كن علطم و

 هلرالت هساطرف و مدنا ضرع نیدرد مورد »

 ! هلراغ هک راب وس هن ؛رايا روهظ هن مهروک

 :یدیشندا نبع 1 یسۈاقر هدنها یدنفا یسع هم

 کره »ارز ! كسب وقوا یسراف هک د یل وا نیفص »ندم وحرم

 هج غیدل وا شمل ا ود « یسيراب كن در دیک“ یسراف روقوا

GE o ۳7 



 و بخش

  یتراظنكموح یمهداز ماماهدانئا وا ید ینب ۰یدردن وکهنتکلع

 ۰ یدرب وه هي دا شکم نالوا شلچآیکی هدنراوج هبناعلس هدنتح

 هدن شاپ شقلآ شبیللا وهدنمان اغا لیعاعما نوجما ققاب هم هیبرتو

 ۰ یدنوط الالرب

 ؛تول واندنسه رق (هکفا) هدنلخادیماضق هب رمصیقالال مز

 یش قوجو ؛ شعا ینلاغآ ما هنسا رز و هرمشط هدنرود یریهکی
 دالووا و تيدا ونیکشی هد چ ؛شمالک یاده دل وا "شهروک

 ۰ یدا مدار یضدرح

 شورغ نوا شب یرکفو درد زودنوک هصک هکردق وش

 ول وچ “یت وج وچ ین ار نکن لوا نوکرب؛بونازق

 وای کی ا یسهناخهراب “هلغملوا ت ابع ندکمرریک ربا رار هلیع

 هال كل وح رع ردب : الثم ۰ اا ن رو

 هلرانیقباچ * بودنک هنسیلوح عماج یمهیصوت یعرب اکب
 « ربارب هلمرکیرش هدقدلقیج ندشکم نوک ره نکیا ی

 زار الال رکا ۰ قد ریا | هدندیلوح یعماح هیناعلس یغولوص زب
 هدعنج ندکنهدنوک فیدلآ ندردپ هس رول وا كجهدبا ثابت

 ؛مدرریدشقص هنلا یبهراب قرق * زوتوا دوخاب * هراب یمرکی نالاق
 ۰ مدلی ید زام یدنکیا هدب 1 یدناه تولوک یزو لاحرد

  هرکص ندزاغو یدرد ۰۰ مالبق یزام هدش ؛ ان وا زارب ني

 تعاس یکیارب تورا و ه و وا هدنرب تعاسج لوص اب نکا

 نوچ هدزگجهدی تادوع هرکص ۰+ یضردنا كرا هل نب



 تس ۱۵۲ تب

 ملست هکبدجا و ۰ یدر وهراب یلیخرب هيا ارب ز ؛یدتک هنشوخ

 ۰ یدردنوک هنعهناخ هلا

N E ESA 
 ۰ یدلک هواه یارس نوکر ٠۰ مدنلو هدهناهاش تمدخ ردقلا

 ؛ یتلآ نوا ندنوب ؛ بولک ههرطاخ ؛ نکر دبا تبعص هلیسیدنک
 نکیاهدنساننا قحنا ناشنهدغاب ىلض وحهد یللیدنق لوا هنسیدنوا

 ؛بوروک هدءهرص یفیدلاج موزوا یفجوچرب شوک هبج من
 هرطاخ زکغیدر وب فیطلت و بلج «قرهربدت وط هللا كدجا ساوق

 یک ذو نیطف تیاغ موحم اشاب ۰ مدتبا لاؤس ود و
 ازز ؛ مربجآ الاح هفحوج وا ) و ؛یدنا رطخت طب رد هل وا

 هد فا یاب نیک ھل وک زیست ردیاب نا هک نفاق
 +۵ اع وق و هکنوح «مدمروک دا دعتسا دعلانف الصا و

 1 دج | هرکص ۰ یدتکه عش وخ كب و ؟ی.تیالقن اکب لر هبعا ےک

 ی ی وا نکل ۰ یدلیا قیدصت یغوجوچ ید
 ها بن وک وا هد یا ) هدعاوجهدن «یدید ( زکسرویلب . ناد# بن

 هدلاح یغیدلوا قبال و نریو هلا یاس نکرالاچ موز وا ندز کا

 هدزکشراق نوکو ۰ یدنللاقص قحوح نالوا کنابفتلا رهظم

 رایوس ینو نب «مدید « ۰ مزکه دن ینعپ ؛رویل وا لئان هزکتافتلا هنب
 ؛یدرازف ندنیدا لاک یک شعا یدنک یعلزسرخ اب وک نمهلیوس

 ۰ یدلیا تافیطلت قرغتسم بویمرب و ناديه هرکشت کی و

 ؛ تودنا دازآ موح رم ردن میدم وز ارب یهلوک و
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 :ندارون ) هلا تاطخ اکی و ۰ یدلیب هجا كياد وج وکر هلحوک

 ندراکون وک یهدنمب !ریک یرجما ؛ ك سکو جوک نس ! مهغیص

 ۰ یدید (! ملهي هدکلرب ؛ رپ و اکب " تورابوق یراموزوا
 هلکم ریش ود موزوا و ۰ مدلااء یرګا مدد ! یکی ا

 و .ناشن ہا و رش اھا لچک شنا وا یر
 لوباج ےب ماع فداصتلاب یسیتسد ناشنو ؛شلک هغاب وا: نوجا

 كموح رع: شەروك یتب ندقازوا ؛هلغلوا ؛شلنوق هلحم مکیدتا
 یلقب هجوف ؛راراد كن دجبا یلیللیدنف ندنرلساوق یسهراد

 ۰ مدراقروق ندنرقب هک دات سار راب ره هکیدیارا و سا وقرب

 هنناي ؛بورتسوک اک | ییباشاب و؛شفل و هدشناب كناشاب نوک وا

 ۰ شمردنوک هلا هنت یتسهروتک
 قیرات اص موزوا لصتم ! ربخ یب ندایند هسیا نب

 نیزسنا ؛نکیا لوغشم هلکمرب وه هلوک ندنسهرآ یلاچ «بورابوق
 ؛ قرهیقلروق و ۰ یدباق هنغاحوق ینب  بواک یرب ندمهقرآ
 یدروتوک هنناي كناشاب «كلرهدیا ربتیلست و نیمأت هلرازوس هن مش و

 كم ؛ بوروس هکوا مب یموزوا قبط جاق رب ناروط هدننک وا

 لئاز نوتبسب باج و ییوقروق یشزاون وب كنآ ۰یدلیا فیاکت
 ۰ یمیدل وا یغوجوچ كیک ۰ مدالشاب هک فیلکت الب «بودیا
 ۰ مدلیوس هد ن ۰ یدروص یفید) وا هدتعس هل كز وا

 ثكن هلوک “بويعا مکه" هم روص یمجیدلاج موز وانویهن

 كموج مم یللبسب متوفص و تقادصنب «مدتا لقن هلیمامت ییتایلعت



 بس 6و س

 ناسنا هکلب < کد ناسنا رنا نوح رکذتا ترضع ل

 ۰ ردرلنالب و رلبرتع یلرهز هدنلکش
 رخ ؟ردیمکنالالتحایقو هسرلیقاب هلافاصنا رظن قحنآ

 دکر دکناعذا یب نادان قجهلوا یساباب كغوج وج تحابق لصا

 نوک رب و قجهتوط یی رب كشدنک هدننادناخ و یتیداّوف هرم

 دوخاب و یتداعس وروضح ةیامرساب كنلایعو لهاو كندنک

 هل وقم وا یتس هش وکر کج و یییدال و قج هلوا یتبکن و نالذخثعاب

 . رازاغو هلیلا یدنک ایوک هلبا لست هرللا
 لس ییا نجوک ییشیاو تتاک هدنک رک هطاغ ی مب

 ماکنه تب ۰: یا تا در ردا تعانق هلن هفظ و و
 .یقدرول وا نکأسهد (یللیدتق) هدنحا زافو شيق “زاب 0

 ینرشا قاقوس وا هدمه ناک « بودیک هبتکم ر

 دل وکرب هدنمان رعو هدنرلشاب زک کم نوا ؟یدن نوا ا

 ۰ یدلآ

 موزوا ؛زارک «ندنفیدنلوا هیر هلقلزسرخ هدنتنکلم هلوک
 ندرهویم یکیدشتب یلایسیدنک و ؛رروت وک هرالغاب یتپ هدر وم

 .هدنرشاب ید لا هروک همنیمخت درب هدکلرب 7 یدرالاج

 لیلخ داماد (قبسانادوق)رارب هلا هلوک نوکرب ۰ مبا

 ایر ؟رلرید ( غابیلضوح )ندنرالغاب عقاو هدنرزوا یللیدنق
 هلغلوا ظوفح هلرابلاح یلنکید ینارطا كغاب ۰ ةادتك

 *یرهیلهرآ یرلبلاج ها هبوصیهدنلا و + یدمهریک هدب ول وب لځدم



 س ٩44 تب

 قلقیچآ كجهزک هقشب ندنرایل وح هفرش عماوجهدل وبناتسا
 ۰ .رروتوک هنسیلوح معماحر یغوجوجالال «ندنفیدل وا لح

 هقعانش وا هل رقوجوج هلع نالوا ینارقا هداروا قوجوج
 زسبدا ولرد كي قجهلوا مضم هقالخا هدهرصو و ۰ رشیلآ

 یعیصاقاب نکرالتآ عدآ نوکر تیابن ۰ ریتهرکوا ارب هدیرلکل
 ثفرحو نامز وا ۰ رالتاب یزوک نکراننوا بوط اب ؛رایج
 - رولاوا رهاظ الباف مدع ةد ةخلالال

 هن. هغوجوجاالال ر نالوا هدشاردو تناظف وش یدعا

 هدنرع تدم كغوجوج هکر يلب هدرکوا قالخاو بادآ هلوقم

 هک ودر وصتم تایح 4 ندسر هلو نعل !هل وا یتداعس *هلسو

 هد يک ۳ ییدنک مه مدن را یون یب و شمالشاب هغماشد رونه

 لفط نالوا شلدار نوحا كعا رابتحم یرلتدنا برقت هندنک

 دسلا ! الا سرد قحهلوا دیفتسم هدننابح یان ندنآ موصعم
 زکلابرک او تلاه سرد نا وا توم تغ:یضحالآ ندنآ هشلآ

 ندنتلفغ دوخاب « ندنلاثم كن 1 هکلب ! العا هت هس وا تلاهج

 هحرد كي 7 توم هک ردن و یتلخت هوش یکج هدا دانا

 راقح هل وا ررىضتم رمضتم ندنآ هدیه" تیم مههلا تومار ز ۰ ردوا

 یب هد مه" هن رافت مه راتیم ی هان روص ی نکل ۰ ریلوتروق ۱



IRAN قت 

 هده راد ؛ریلب تک ۰ نمرواضر یا ورک كن راترمضح

 تعلص هدنراا و وا ریصح فیرح هک و ب لاح ۰ رلیدبا یهوهق
 شاعا راکفا فرص هشيار هدنرع هقشب ندقهالل وق لاح

 ' ندخل وا شاک کس مایل راجا رز وا تاب وا
 ؛رروشود ند لا یسیست هوهفبویلهدنس هسلصت نوکر

 یکلیجهوهق كفرح ندنو ۰رولوا دابرب هصک ریلیربق رناصق

 ۰ ریلکرطاخ قلیجوبق قلارآ وا ؛بودا نیت یکج هیمهرحت
 ندقماقارب هکمریک یرجمایتیراکیوک قاقوس هدقلیجوبف هکنوچ

 یک یرک هلتبن هکلیجهوهق هسیاو «بویلوا شيا رب هقشب
 ۰ یلیدروطوا هوبق ؛رلیرب و كنکدر هلا «ندنغیدل وا هداس

 ندمرح یرلتمضح یدنقا نیلخابص رب هرکص نوک چاق رب

 یاوه داتعدر هلا قلخ یروسرب هدنسهطوا رفاسم ؛بوقیچ
 .قاقوسهراقر یرجما ندنسویق هطوا هدر نکیا لوغشم هلتبخص
 هنره ۰رراشاش رارفاسم ؛رولوا شت آر یدنفا ! ر ریک یکیوک

 هدانا وا و رونلوا عفد كيوک هلا یوهو یابهرب هيا لاح
 2 روتلو رووا هتنتس زا ا خفا

 بودنا تابا یفجهیمارپ هدهفلبجوپف كفي رح هنوقوب
 ولردر تسحب یکهدیدنفا نر تج هنعفد هنن طوف

 مود ؛ ږلیاوشود وید ( ماپه ؛ لایه ) نمرب و اضر
 ؟ رند رده دب ابر هدوب هتشبا .«اییدمزال هدالالرب هیدنفا كن

 ! رلیدا میلست هراسیتخا قوجوچ



۰ ۳ SAO ی ی SFA eh 

 بس ۱6۷ بس

 - نکیا هدننالابخ كعاتحار مدنتف و رخآ بور دشت فلنا
 كلام هدالوا هلو و ؛مدیهسغا لهأت هدمرع یدیل وا هت هآ

 هک لب هراجمب ۰ رید - مدیدیک بو وس یک جاغآ هسیا ندقلوا
 یدع ؛ردیشل وا ببس یدنک نوعا یسلوا هلو نندالوا
 ۰ ردلع لوصح یدنک یکیدکحب

 كعدردقوب چ۵ ردیم را ورلانآ*رابابرونشودیرلاروب هد زاب

 بئاصم نالیکح و ۰ ردردان كهدهسیا را ونکل؛ رول وا هغلاب هکلج

 ؛زروب هدرللالصاهدزع وابص هله ۰ ردو هتشيایعنهدتانسها ود و

 لهسرونشود هرکرب یرلارو ؛زروروک هیرت ندراد یک هلوقعهن
 هزمتیدعالوط هدراغاط شود هکر چ زونهو هزځیدل وا هدردقوب

 شمام روک( علا كبادآ ؛ شجاق ندیلوطاآ نل دعا رکش
 ۱ ریلی هدنا ےلعت قالخاو بدا هلوقم 4 هز زعرلال ال

 - راو تبناسنا ةفبظو دوخاب تیرومأم یکیا مهم لا هدزب

 هلاوح هرازسنیلباق لا ماتلالاب اب وکص زفلبب ردنده - هکرد

 افق هدب رکید "یغلالال قوج وج ااو ر12 اولو

 ۰ رد کلر ده

 كناذرپ نداریک الثم ؛ ردیبک مچ رم هکل ردم. قلالال -هله

 ییرب ندنارمشح یروسرب نانلوب هایمان.( هع ) هدنسهراد
 یقل ( رادکما ) هدقدلوا رادستقا یهجوک هشیا و راسمتخا
 هدنآرز ؛زلوا لئاق تجرم هنعفد و درط نوتیسب نکل ۰ رلیفاط

 یدنفا هد هنفلعم ر وط وا RET e 3 و ش وزع نوا شد



 هيا! رورفم هلا طابتحا و لقع ردق هن مومملا ىلع ناسنا

 ندزلناسنا نانل و هداوعد وس * ردنربصإ فو لهاح هد رد ل وا

 ثمر دشش كج RT جاغآ 1 او نو و وا لو مچ

e 
A ی مک دھن نوجا قعوط یکجو كسا تح "تاعهلمب قواط “سور 

 هل راته هت و دی 0 ىللعع لص وا هک یرب ندرلهنس

 صو هح نفرب یتیربره هللا راکفا قحالت ورلن وسزاب راباتکه جن
 "تاناویحاع * راه زا )تان ؟تودیا میسوت هح رد یح هل وا

 هدير هدرلن وسقاط رلعما ولرد ولرد ود ضرا لع ؟یعیبط خم رات

 یسوالماک ناسذاهد ورلبا تان راق وج وج ناد وایرلدایح لومعحم

 رلنوسفسود چه کج هلکم زال یربلوا هد رت لصف نوح ا

 كج “انآ هل ریهراب کچ نالوا وز نی ریدنکو

 زی وجم و و تا هدردق كجوب و واط
 راغ هدنسهرآ نیت كنیلاوما ؛هلبوم كندالوا هی رب

 ردق كجهدا جج رت یتتوم كشدالوا EES ظا و

 هدال وا رک رغاب نیشلس هنل و ۽ مدآ رب ۳ ]و رو

 ویلو دوج ت کف ماعا اسا تومیلنآ رب تب و
 | ليف لماش ةن رلتداعس و م ارآ لوصح هدانا یزلفداشب هداند

 قالخادب ؛قوجوجر ؟ردیععاشآندنومهدقل وقر وق كلزمس هست

۳۹ 

 du ندنسماشد i هس رول وا قراسو یصاع هسمأناب و هتسا و

 یتیدنان هد راف هکرذرا و دال وا رحم كس ش دیا ¢ وولب روک هدناف

 ريخ رب همش 3 یجد یماباب " ردا برخص نسا یکیدوس ةلبد وس و



 تحت ۱۰ تن

 تیئدم باتفآ ندهرکص ۰ رایداک ندرالرصمو ندرابلامور
 یعورفو قنور كرابکوکوب * بولوا ملاع قفا زاسوترب هیمالسا
 بایرا یکیدربدشتب هدلی زو زکس «یدب كمالساو ۰ یدلاق
 هریتک:هدوبج و هدلب كم ۲ كاتس ناضج ا الو و لطف
 ۰ رایدلبا تقبس ادع مه الع مه یزابتما باعصا یکیدلم

 دودیح هنرب الضف و اکح ۳ ییدعت هکر دسرغ

 زاج یرندهنس زویچوآ ۲ هکردهن ببس بح ۰ راروبهریدشتب

 ؛راهفینخ وبا «رادلاخ "را یلع "رارع «رارکبوا یغارپیوط رصمو
 نارباو قارع هکردیالوطندهن ؟روبعا لضاح ربلارغ «رایعفاش

 راسدلادحم "راشدلارخف " رانیسنا " رایرشحمز ناتسکرتو
 ؟ رویم رد شنب

 ؛راسوناروا 'راللخ ل هردنج هدنلئاوا كنهناغع تلود

 رنو یدعن ۰ ىدا راو رادوعسلاوبا “ رالاکنبا ؛رایناروک الم
 ندرارایدو یمخح كلضفو مع ؟ روسیلروک نوت ىلاثما
 ؟ یعدشکد یرصانع كنامورو كناتسنان و ۱ یدک: نوت

 نادفرب نالوا روهظ یامنرس هدنفجهبصق دوکس هنناقع تل ود

 ؛بولوا ناصغالاریثک هحودر هدنفرظ هنس زوبج وا یکیا نکیا

 ني * شج «ناتسراتات «ناتتسغاط «ناتسناب و " ناتسراح

 ٩ یدلاص قادون لاد لصن هرلعلفا ناتسبیع و

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 



 انس ۱: وچ

 روصهلوتمهن ؛ ردینامز ىلتوفص لا كنناسنارع مت

 ردق وش ۰ ردنا بذج یک هنآ هسزولوا لباقم هلاکسا و
 لضا لکنش نالوا عابطنا ریذپ تزوص هدهنیآ کرا و قرف
 هرز :هدادعتسا تارع نکل ؛رولوا لئاز هلبلا وز كسکع

 . ربلاق ریشل رب * رای شقنلاک هلا تروس نالوا رکهولج

 ناسنا افلطم قوج وج نروک هبرترره «ندزوسو قحا

 فالتخا هه هدتتلخ بکر ارز «زمعیچ كعد رولوا لماک

 زجاع ندک اردا و هطاحا یراذآ هبرمشب .لوقع هکردراو بابساو
 ردندنو جد یتاحرد توافت كسلباقو دادعتسا و ۰ ردرصاقو

 هسرولوا هدنلوب هظفاح یییعبط متضو هنر رکا یدعا
 "هدعاق هسیارداو وداوش ۰ رونلو هدنتهجقالخاظفخ تبژک |

 ۰ زممدیا سيات هی
 نالوآ هدنروص قجهلوامزلتسم ییهبمشب تداعس هکتیئدم "
 دلوتم ندهبلم قالخا نسخ «ردهتسانعم تعج تلاح

 . زلوا تعدم هدماوفا نالوا یمهیلم قالخا ۰ رددلورب
 هدنآ تندم ؛ ردشمالشاب هغلوزو قالخا هک ی تدم موق یکناه

 ٠ ضرۆوط

 نالوا فصتم هلا هسیلم قالخاو تندم رامدا هلو نوت

 یر رثا الاح و نالک هدهفلاس راصعا ۰ ردشعا روهظ ندرلتلم

 تغالب باپراو رفوسلف كوي نالوا مانا شح ربع یرالعف و
 "ندراسیانو به راررکحتاهج و رلناولم كوي و تفرععو



 تم ۳ تن

 . وووک هفاضا باما وتو یاب تی ۲ ۱ ام
 هطقنو اعاد ۰ زرویناص هدنسهلازا كرنا ییحالضا كلاح *

 تا وات زمعبدم وا من ؛ زروبلابح :زرویشیلاچ هلا ادب ندرظن

 !زرویشاش یورک کم كن هکلب ! زرویمهروک یهتسح

 كنابساوب هدهرکر نوهن ابجع ۰ زرویلاق ریو سومو
 رظ) فطع هنتهح هسموع هد رب نال وا ساسا ندرنا و هنسیدابغ

 ۹ زروبعا ناعما

 ê طعف " لکد یحالصا لرلو شلوا نالوا هحرک |

 ؛ ردشلاق هن وناق و ماظن "هرهاق * هوو قحا زم ایز لیلمت و ی واسم

 هطرو بد شود مر نوسلوا یزمدالوا كج ە شنت طعف

 هزعرب مز ؟ زرویفسود نده یتسهراح كصيلخت ندک انل وه
 تیاکشو .هسرارول وا یکم زب هدرلنآ ؟ یعراکد كجەلک ران 1
 1 یمراکج هیعا ماود راقلانف نالپدیا

 هدننوابض لاح یغوخوجرب نانلو ندامت یماباب یسان ۲
 نوه «توشود لرب ۱۲۱ فز ر دنا کات راکت نک
 « نره وار5 یهود فرفع درصرب هلا هدنکیدوب

 كنادناخ اصر ؛بولآ نکیاهدکبشب یتغوجوج هناکنجرب

 یهاکنج ۰ رولوا ae نوسوب ارو هنسهیرت
 هدنسهب ر هناکنح هکلت لکد یس وا 4اکنح نه قالا و ىد

 5 ردم رون



1 

 هب رج یتیراراوطا و قالخا ثللسس یاسا ندا رورم ندآرعح
 هدیارس تفو زارب هللا هب ونعم هوق رب یرنو نوا قیقحتو

 روفغ هدنشح یرانلوا اطخو وپس بکتم ردا روبح هتماقا
 . ردناقعلا دیدشهراندیا رارصا هدیصاع باکترا هدهسیاےحرو
 نا وزهر هکله هلب ریثاتهروک ذمه وق هنن بول وامقا و هدراوجو
 هداروا هتشا ۰ ردرظتنم هنمودق رانا هدیارس ر کند نالوا

 نیتلا لبحاهركواعوط سكره و كحهداارجا تافاکمو تازاح
 ردقح هل وا دایقا هیت ید هتسنایح

 دعدنعش تعفشح راونا هدرفاتسم نورد هنرزوا كنادافا و

 هناخ بحاص یشیدل وا یناسحا لاوت ریساد بولوآ روهظ شاب

 هلخ و بول وا بوص ندناهبشنال وایرطاخ درکنما ریپ هدنقح
 تعسقرهلوا نئمطه نوا لیقتسمو یلسدغ هدنتح یضام

 دوعوم هجو رب نزسکمع قوچو ۰ یدلیا تمنع هندوصتم

 هدلاخ وا بوالشاب هغلوا نایامنح رطلا بیهمح مصر هدنهاکشیب
 ضب وفت هناشلا لیلج تاذ یغیدلوا یتیانع و فطل عاونا ئا
 ا ی وا ااا اا ا

 هم )
 ۰ رول وا ناسناهلاهسرت هدقج وچ ؛رول وا ندقج وج ناسا

 ؛یدلقس ب «یدلاق اف و و قدص نالوا تساسنا راعمدش لناسدا
 1 مس ۰

 هد علدا را بسی نک ۰ زروم دا فس 5 راب ره ود



i BEEی  

 ارم ن ا ر د زی و
 هرزوا حالصو ملص ندهباسم یب من نالوا لماش هموع ردا

 لاح تداعس و هافر لاک هدروک ذم لاح قدبسل وا شل وا عم

 ۰ رارید یدیا نکم كا تقو رارما هللا
 یا ملااج یو واس تر داف نا ا

 لوبق یناکناکی ردقو ضوع و ضرغالب هک هلوش بولوا یاد
 عرک تاذو ندا لوع یتایانعو فطاوع عاونا هدنراسفح و

 یرکیدکت دل ردبا طسوت هدنرهعفا و تامزانم كن رفایم تافصلا

 ندنساغا یدصت هنعنم كنهفاسلعا تالماعم نالوبعوق و هدنقح

 دعاوق یتاکرح كبلغتو مظ بابرا هدنرظن و یدبا رول وا بح

 یدیارونیروک نابسچان یاب زبم ناش وللث یکیدتا لالخا یتیناقح
 تداعس قس بول وا فصتم هلا قالخا لئاضف صوصلناب و
 شل وا راح ود هب نا درک مس وتلاغس لاج هدلاح یرلفدل وا لابقا و

 ۰ ىدا ردا روصت ینیرالاح كنساقفر ضعب نالوا
 قرغتسم هرادک او موم یکیدلیاحاتنا لرطاوخ وبشا رفاسم

 فداه تیار یاسما یدک واد ناور هو دلا فنا
 هنس ودنک هرکصندمالس هجو یادا ربع نشور رپ رب یکیدلبا

 نسردنا نظ. یدلاق یمهدزک معوا شدا » هلا باطخ هبجوت

 كناعوق وندنعیدل وا رظان و سضاح هداروا امادهناخ بحاص ربما

 ریخالرک یرب ره كل رلرفاسم ۰ یدلوا یعوعسو دوپشم یمهفاک
 وشک نسیمزلب «.ردمتجهلوا رهظم هنلع یازج زش كلرکو



 سسیع تاقالم هلا هناخ تحاص راما هرکص ندکدشا تماقا و مارآ

 یدوهشم هداروا قحا «یدلیا تع نع هند وصق ب وص نب سل وا
 هیاغلا قوق ماشنحا و هدد لاکو ماظتنا و طابضنا نسح نالوا

 ندنرطاخ هنا فنابخ ناربیحلا و لاحوشبول وا ییارغتبجوم

 ر سبحاص یکیدتا لوزا هدلاح یعیدل وا بقرتم ريغ و نمهراقیچ

 هکعد مدلوا تمرحو زازعا رهظم هلهج و وشو تماقا هدباربس
 صعب نالک هرکص ندندورو كنسودنک و یدا نمهدا تراسح

 ندیهاشان من یدل وا لماش كنا شکلد یاح وبشا نیرفاسم

 هب هاش و هع زانم هل رکیدکی قر هبل وا تعفنم دنمهصح نار دار

 ییداتسا لاعفا وس هن هاخ تبحاص ارظن هلاح وش ندنرلکدلیا مابق

 . ىدا نمهریدشغص هفاصنا ةلصوح مچ سیا

 هراس جاو و تاسوبلم و تالوک ًامول رد رههدیرالک كنار

 هلج یقاط رب ندنب رفاسم ندنغیدل وا لوذبعو دوجوم غلباماغلاب
 مورج ندزاونامهم راثآ وبشا نالوا ناکیار و لوعشم هدنعح

  ندنراما یرللوا التم هباصم ضعب یک تکالفو رتف قرهلوا

 ر دم ا همه اد در تاق رب زوم
 . یدلیا ناعذا و مهف یتکیدلیا تاشن

 مزج نهر هترهر ید هدننرفاسم ناهذا یتصصكنامدم وش

 تافتلارهظم زا لا هرزوا قلوا اشتسیربیضعب زکلابهکر دن و
 فسأتو نزح زر رکشا هدنرلتقراش» نیح ندنارس هلی یرانالوا
 یتحوهاهاوخد و داسحیارطضا و تکالف یر دارغوا بول وا



N 

 " لصاو هبیلامیاسمرب هلا هرهاز موج تلالد یره رشاش یتلو
 ناراذکتمدخ قوجرب ۰ یدلوا لخاد هناوه سیاف نوردو

 هرزوا صوصح ناسل رب یرب رهو تعراسم دنلابتسا ایکیاح
 ریدلبا ناب یتیراقدل وا رومآم هنلاضحتسا كنتحارو هافر مزاول

 هیفام عم بودا توکس مالا توح دام یرلیضعب ندرلنوب

 هلهجول وا یدا رازعاروصقومسم هد زاوننام فذاظ و یافا
 هدزتهدخ نابشو نازور توبا ماراو نوکس هظ رب یسهلج

 لاصما رللدنفو راه وآ سیف هدفرطره قرهلوا نایمرد نماد

 لصف و راکروک عونتم بوقاب یرلابوص هداتش مسومو راردا

 كيارس و یدبا رارروتوک تابورشمو هک اوف نوک ان وک هدفیص
 دیک او یاماسو تاقوا تعاسنیهارونروک ندنسهرباد بره

 وشا ۰ یدبارّسوک ینامز تیلوغسشم ضعب نالوا ندنلسق
 ز وهشم کرد رک نفت هحردرب بويعا فلحاعلعق تعاس

 ناربح :هنماظتا و تبطوبنفم لاک هسروک هل هک هر یاس

 ۰ یدا رولاق

 باوخ ليم قرهلوا بات ین ندنعتع نوک انوک من وبشا

 رنانلوپ هدنفارطا قر هنل واهدیشک مافبس هدر رب هنهاکشیپ هدکدتا
 رهظم ناک اک هدقدنابواو یدارر- ارابتخا توکسو نوکس ةفاك
 تاذ نالوا یحاسص هناخ طف ۰ یدا رولوا مارنحاو زازعا

 هدنص وصخ هنا ول نینفیدلوآ لاپ دن رفاسم راظفا ناشیلام
 هداروا تدن ر ۰یدلوا بهاذ هنکو دا لوغثم هلی روما ودنک



 بیس هجر و درمح دوع وم لج | لولح ه .دسا وبا زراشب

e تلفغو اسم ثعاب سکعلاب نکیا رولک مزال  

 یر ا قارچ تدب یوم ا

 نس یحو رم رون ڪ هرطاخ الصا یو هلتهج ز« گیدم هل

 دودح یاهتنم وا رفقا هل رظن رطح نامز ید هب ی رب

 نشان صارم "و لی رب لما لوط دیس قت را هدزلوص و اح

 تلقغو اع زمفلدل وا لوبح هد هسیا ردبا اضتفا قل وا نامرح و
 هدنساروام كنا یتیسپا و سفن قرااوا ترا ین یک رپ

 دعرج ندلجا قاس تسد هلهجولوا هتشا زردبا دانسا هتفورب
 فوخ هلتهج زی نایت وانو ندل وا تایی شو

 كتا تدم هاتیلش ثا رونروک یک موهوم ا رب هجزپ تابع

 هدام ساسا ن کیا رولک مزا قملوا د
 كلفو ماح ناهج ) ۰ رولوا كعد روبهدنا نیمأت یز هدنقح

 ةو دادا هج رد ۱

 اص ا تسدن یصالخ یو شل شو هداب قثالخ :یلحا قاس

 ( ۰ یم نازا قاس نازا و ماج نازا ۰ ار سک مه

 نعت یتفیدل وا هناج رفاسمر هلتبسن هناسنا عون اید ملاعوت

 هلاسقع رم نالوا یس هماخ را كن رتا رک ندنسایدا ری هاشم هسلارف

 « ریس هه تا ابا تی

 ( هناخ رفاسم)
 هداننا یعیدل وا دوصتم تمس یاهبهر البل اب ورس یبحایسرپ



 لنت تعصو هدوسرف دسعن هلوک ندنوک هلهج و وب هتشبا

 تاج اعم نیو وا لاتا هتیناتر اضش دیما یتحو رونوا
 هشاب ندشاب زغابح تدم هصالخ ردا روتف و فعض ثارا

 توم وش ۍدعا ردنرابع ندعزن تلاح رب شارلندو موم

 ؟ دراو هل قجهلوا مدمه و سنوم همر هدایز ندناذللا مداه
 ا لاما هفرط یتنق راکهبت مرح رب نانلوا مت کی هنلتق

 تم عتق رولب رک هعددنالک راه فرخ ین

 هدّننب یس وا هصبق دوخابو نوزوا زاربكنامز زمغیدل وا تایح
 . رارقتسا رکهشیر هداید دابآ بارخو یزب یژزج قرف نالوا
 ۰ ردلک د یشرب راقق كحهدا بهاد هندافتعا قلوا

 رعصعإ بويل وا قینکی هدنتح نول ردق ماکحا اقا و
 ر و تاقوا راما ها لاح تداعسو هافر لاک ردق هنرع تیاهن

 زونه صعب و را تاسح الرت هدنصا دافحا دال وا قوح

 هدنناوج ناوفنع نس نزسشلوا زادروخ رب ندلابقاو رع رش
 ناکما هناج نابرک صیلخ بولوا راتفرک هناما یی لجا هب
 را را ES ی نم هل ون

 ضعب رنو رولوا روک«كرات چک "یراوتم هدنجګا نوکرب و

 یرالوا ریذپ اف بولوص,رارب هرجا هکرزکب هرازچ راهزا
 ینافسم لجا حر ره ٠ زلوا هیامز ةفاسم جه هدننب

 ۰ ردموتکمرسر موسم هدلزا ظوفح حول هلتردق تسد ٌهماخ

 هدااج نوا وا هبن شم "هد راد كنابح تذم نیر اتش

۳ 



 ار 9
 یک كا عاضسا يفرط « الا ؛یلرب و مگ تلادع رام
 : شلدا ارجا كانهاطر ندنس هیساسا دعاوق كەك احم لوصا

 .ردیسغ ون فلاح هلود قوقح رارفنالبر و عیار ؛یتتمال وا

 دوخاب و قلوا بلاح قیررض كرب ندنیفرط مقاو رارف نکل
 تیس قمالوا دنتس امام هتیاقح ابو قو فلاح هتناقح
 یادا كنامورو هدناتسنانو مکح لوصا ۰ نعهلوا ضارتعا

 تاه هدزمنامز ۰ یدا یراح هرزوا ترک هدننوطس نامز

 یرکیدکی ا لتم وکح لوس كحوک ندا ل کشت ی هیلود عم

 ردناترطا رشک هدنافالتخا ندا ثدح هدننب

۰ 
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 رهز رب هدردام حر اب وک ردیا موش مدق عضو ربارب هله

 رحم ارام نامدا رادو هکرشعا شون ریال * طب

 تیاهن بولوا بارطضاو ما یالتبم تفو قوچ رعصم و زا
 نآره ناسنا هدقدلفاب هلا ناعما مثچ زرولوا لاله اح هداتفا

 هست هظاح رب ره ندا ن !رذکهکن وچ بولوا تاع شک هبارهز

 یزب و بیرخت ینیکر نک زرب زب زع رڳ یاب هللا نیک و رهق

 ردا بیرقت اهد مدقرب هرازه راتو كن هيج



 5 و د

 ا ۱۳۵ دا ا

 ماتخ لبا مکح رغ هنب رفالتخا راتلود تراحم - مکح لوسا

 صد , رارولی هدا تاتا یل ودر ی وا هرز وا ثمر و

 كتا قيبطت قیدعا وق هیصض 2 ةيداع قوقح دبابو فلات بایرا
 تولوا ران هدانا یرارکح نقرط عل ۰ راسا كعا

 برصذ مکح قبر نددازفا دوی" ن دمکح 1 یرادیکح رهدیابو

 اه مآ هدنسهنس ۰۱۸۲5 ۰ راردا ناب یتفج هوا راح كا
 رب فرطم  یتافالتخا كحهدبا تدح لودلا نب یسهعقج لود ۰

 كنا هلاوح هناسانش یناوقایو هفلأت لهاربهاشم یهدنکلع

 فیلکت نیسطسیا یر نماز یرابلب سوما ندرلتادو وقت روص

 لاق هصامن ار هدناق لتخا قلعتم هما وقا فرص هدعاق وب ۰ ردشطا

 یرلکد ءهدیا ارآ دنج وت هدنن اه ا مکحرب فرط یکنا ۰ ردقسطعد

 مر 2
 تال واسم ۰ راردبا باا ۶ ی هرز وا درع ی واس» هدلاح

 د وخاب و باتا یتاث مکحرب رابکحهدلاح یغیدلوا عنام دص وصخ

 عاقسا یتیفرط رلمک ۰ راردبا باتا بختم نوجمآکحرب هلو
 لئالد نالک مزالو بلج یب هربخ لها لصاو یرادهاش رارابا
 ملص هرزوا تبناقح دعاوق هنیفرط . ۰ راردبا عج یتاراما و
 مکح هللا ارا تیزثکا هدلاح ینیدفل وا لوبق بودیا فیلکت

 ترد نوا قشوا ضا زنعا هنش رنک رانو ۰ راررب و
 رد را و لضرب

 ؛یملوا تچ ةن ران ةلزادتشفا ناار و ا "ال وا
 ًادهقد و خاب و یسامل وا شک رحت هرز وا توفص و صولخ ا



 سس ۶۵ ا

 هلیاص ندتاردقم هلتفاضاو تبسن4 هقباس لاوجایروهظ رانا
 كه رقلارحا و 6رلقق وا تا جد رع چ دول ٩

 دیساسا دعا وقف هن روهظ هدیدج راکفا ماطر تبناشح هدر

 رخ ثعاپ قرهلوا لیهست یار هنلکژت قحر یک هننودح ِ

 یسیلصا لاح كاع هدلایکیدش ادعام.ندنو ۰ رولوا تعتو
 لص یبصا لاحو راکرد یفجهیمهنلوا اعدا یتیدلوا هب راپ

 طبا ور هسیا هدحالص و ملص لاح ۰ ردراددب ینیدلوا حالصو
 ۰ رددنتس هنساساقوقح بویلوا دنتبس هنساسا رک ورچ هبل ود

 رلود لوس يرتتل ود كچوک هدلالقتسا رلتلود هدشیاسا ماکنه

 كنهرو زج طبا ور راردبا تیاعر رهظم بوتوط یواسم هلبا
 لود فج یا ھو یوق ایا ون ای

 هل دعاوق ماوقالا نی قوفح هدنرزوا تا واسنع نیز هدنفح

 هزوکح هکلهترب تلودرپ مش ۰ رولوا ماضتا ربک هزاریش
 اهد مەديا راقا قوقحو ًادانسا هنتوق یدنک نیزسقمریدلا

 كنه دام یاوقیعت هده راح ماکنه هکردوش تقد ناناش هدانز

 یجدهدنامز یالعمصا وشراق اک۱كفومح هفاک ویلابقا هعشعش

 ندا زراعت یدودحوا و دودح عضاو کا هنن لود قوفح

 قوقح ۰ رولوا دود مهو روفنم هدنرظن تدندم ماع نوت تلود

 لیدعت و نیکست یا یتیراهب رحم تدح راب راح ماوقالا نیب
 ۰ ردشل وا قفوم ها



 کک سس ۱۳۳

 .٠ هليا ( رایشحو )هدنتح راس ماوقا كردبا مصح هنرودنک

 ۰ یدبا رارویدا تاریقح لاذ

 یار وا هال تعا دلوت مارک | راردشیبخ ذک ز ناب

 یداررول وا رتدب هتبلا رلیدیاةسل وا
 تمظع ! ردنراقح لوبه هه شب تثیه تاظحالمو

 هکنوسلوا كمده ! رولوا یذأ ردقن ندرنو رمش
 ۲ هلا هيلع تالاوو ! نولو تلاهج "هرم تماقتسا و تفع

 ندهلطاب تاداتغاو ٩ نوسانید حازم لباقان هیقالخا لئاضف

 ۰ رولند ؟ زنراقیچ راوصلتهت

 .هریخ كنهب شب فراعم نوچما عفد یییرهاظ داضتو اما

 یهدنرناونع نالو هدکلرو قحریفبو نالوا زغویع زاس
 ردفاک هتاعم هلتود یکلجم و یکلهدوهب

 اق رانا ۰ مدیا قیفدنینونف و مولع سفنلاب یدعا

 نمهرکف تادظحالمو لهروک یتکحهلکمزال قلوا لصاحهت
 یر اسا سحا فا وت هدراهطقن یف لاه راتتاساتتتسا

 ۰ مهیا ددرت هدفارعا و ماست

 ارخا هیخرات تاشیتفت و تایرحت هلبا نادجو صولخ
 قوجك نانلوا دانسا هردغ و هلظ هکرول وا نیبتم هدلاح یکیدلدیا

 بول وا یمه رور ج اات كنالاح شا روهظهدیضام تاعوق و



 اف رس

 هالات اوه للامور مارک زراو امامی دژ وا نالوا

 : زاما ةيامرس هدنماکنه یرللابقا ةعشعش نانل وادا هل رشیاتس

 فاك ها هلفاعم ززطوا د زموقو نمرصع یک یغیدنلؤا

 كن واسم ز نک ل چ ز دھن نوا قلا یک و اهله

 ندنرایشح و اقم صا یتعب ندم وف رامتخ وا نایب هلی قیرات _

 مات ( تتنوم ) تر نوا ۰ مرویمهدیا تراسج هكا ثح
 لکد شیر هطباض لاوحا نالوا یعیبطو هداس رانا فوسلیف

 نوجاماوقا تموکح یتح هنسهروهشم نیناوق كنوطالفا زکلای
 لف كا یر هل هدنا :تناروصت هناتاخ لخاد هلرفوسل "

 هربدقتبایرا هدنایو ننومردشماطا ددرت هدکعا ج7 ر هدعاوق

 قعاللوف كلکتا ونا ) یخو شغارکذ هلشا كحمرو ترح

 فیطل كيیتمارم هلبهرتفرب ندنلآ (زارد هتسراو ندنجابتحا "
 ردشلا اما هدزرطرب

 ده رکف تالافتشا و مکیدتا ثح ندشاوجا
 یشات ندنراتهالب و قج یر مح رت قدرا تا

ee 

 رامدآ زمسج وک زممشپا هدرلتمس هتشپ هکیدبا یعرازب هدرانا
 ا ا وزرا 1 (یواس) يا
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 بس ۱۳۱ سس

 یک یرلکدعا ددرت نامزرب چ هدکعا ےکح رادصا هن راپبلع

 یراکفاراونا یتالماعم هقرد و یراوشمو كلسم تلادع مالا
 هدروضح هدنساننا یل وک اعهدنساوعد یدنکك ته نالوا

 ۰ ردعقوم یلعاالا نوحما تبناقح قو هدنلاح هعفادم

 . شیعت هبایهامدیص و نانلوا هیعس ( زافوتیکی ۱) ردنکسا
 ندیهامدص یرلنا نوحما اقا هدنتعبات تسد ریز لئابف نانلوب

 هغلوا شیعتهلباتالوک ام نالواداتعم ءدننبب هدناس ماوقا و غرق

 یرلتشیعم *هامرس هناکی بوزک نایرع الفاک و شللا رابجا
 اق مانالوا ترابع ندرویط یراکذلیبهدنا راکش تسد "هدروا

 ۰ ردشمام هلیقیچ هشاب هدنفورب ج هلبرلیشح و
 هن ران درک كلرلمدا ناعلوا یراجاتحا هئش ۸ هعشح ای

 ۰ رولی هنلوا عضو تعاطا هشر لس

 تسبحم زاربا هتیلباقو دادعتسا تموکح نارادمامز یا

 یا ۰ زکیدبا تباحع و هباج رهظم یرلناشیلاج هدادعتسا هی رت و

 اشنا تداعیسیارسا یا ۰ زکیلیا ماّنلا یرلنا ماوقا یلهییرت
 هدزکنب رار هلباتاذذلت تفروا زککیدنروک رخت هلیزارحا

 قالخا و هناراکتعالم لئاصخ ندا تالماعم نییزت و لیهسد

 یزسغلوا دنهرب اعطق ندهقالخا لئطف لّضاطا و هناکزان
 ارنا به هنایذاک لاوحا دعاسم هکمن روک یک عماح یسهلج

 هدایز اهد هدنروک یک زر ندقمیچ هنادیم « ردهدنسهیاس



 ۳م اب ات

 رثا وبشا نالوا مان یافت بیسو ةافاکم بلاح اکب هکر دفتح
 .. رول هتل وادع ندرانا ناتنلو هددجرذ طسو هسا وا هسلوا

 لا كمهنا زحاع راثآ ةعوحم هکمردا ترادح +هوالع هدینوش
 هدهجرد یعیدل وا قال را یر ولرک ا ردندنناح ردنم یداع

 هایالب یایغ ويهن یحاص یدا هلوا شا وا قلت هار دقت

 ۰ یدارولوا شلروق نیزشمارغ وا
 فطل ر شلدا هدمخقرهل وا نسخ فکس! ربق رکم

 ۰ نوسلیاراج ود مدیا دی اه وک هج رد ید یراد رکص

 ریتخت یاب یتفرعم و لع مدصقم منب هکمدید هعدنک یدنک

 دشفادع هدنروضح وریا” قالخا لاف کد قلا هللا

 دارم یفیذلوا راح هدناهاوخ رخ دن كتمافتساو تفع

 . نددت یعیدل وا راح هدنن رحت د رن كن هیلع تالاک تب و تع
 ۰ زود رت الاب

 یمهلاقم اعقا و ؟ یدلاق4 كاحهلبهدنا هفاخا تب هسا وا

 یتکیدستا هفاحا یب یسهرکف راونا كنلیه ندماتبغر هئارت

 لوصا كن هلاقم زارمحا و فوخ و هدعهسیا ردا فاتعاو ملست

 ریغ هدنفح یتایسح كنهلاقم بحاص و دنا هاچ و بیئرت
 ۱ ۰" رددرا و

 یدک هداتبف ددم تحابخ نارادنکح نارور کا
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 (ایودک ام ) یا دیلقن هرامم جد هدنراص وصخ تاداعو

 یتتیلم مور كردنکسا رانو نکل ۰ یدلیا ربغم هدایز كب یزابل
 "لردباتحابق وزع هثنرلربرب زکلایهدلمحت هنتاکر حوش ندناریقت
 ۰ یدزمهدبا تراسج هغل وا ضراعم هردنکسا تاذلاب یر ج

 رارب هلردنکسا هدرفس ياثئا هک فوسلتف مان ( نتسیلاق )

 . ردنکسا هلسمالمالس هرزوا هیطتداع یهیلایمومنوکرب یدبا

 . لاوس ندهبلا یوم فوسلیف یتمکح قرلوا لعفتم ندنو
 كتلم کیا رس هدنوک یکنوکو یللشود » هدناوج هدکدتا

 هت راسا تحنآربج یرانازس اهد كنسپ رب ندرلنا هکزکسیرادمکح
 ۰ ردولب وا هدالاح یدنا داما ةر طو ص یرانو و لوا ندا"

 مدقم ندمر دشا باسنک | یتاحوتفو هزس هسیا ئرکیذ

 یا مق هدن هتشیا رد هوا هدالاح هن یدا دازارسورخ

 یدعش نکشغا العا ردقوا رس یمان كفلمور ۰مندرلمور نالوا

 شد < ٩ رک رپ یا را لر يا تبس ال
 هدازیئاحر

 مرک ۱ ۰ م 0
 دیعس ولتداعس یررحشاب یمهئزغ قیرط رلهچراب یکهدینا

 : ردج رس ندنراثا كنب راتمضح یدنفا كن

 راطخا

 نالوا بیس همراپتشا مب ۰ ردنرابع نده راپتشا هداید

 ۶ ٠ ی

 a و یا و



 و

 وا ی هم هر اسس ناغ مد يوب هز

 تف و هدهدقا زوا وریلاق ت رابع نده و Ê Pg یثره

 ۲ نهر هدنکا دنام ر وا یثحو تدار بوازوا هاووا

 . یدریلیدیشبا یسیتلراش نالوا افو

 فررعت یتسهسحم تدناح ورو تیولع كمظعا اد

 یک یتیدل وا هدنجراخ درمشب قطن "هلصوح ر وسعت و
 ۰ زعا لویفساقاک و ید ر و 1

 هفرط هن هکدتسبا كعا عسوت و كلسک وب لاسیخ هدزعراریق مزب
 یثحو هلب و اما ردا فداضطت هرلا نکس ماطر هستی

 ندالاب قرهلاط هرازنچب رسطحخا طع ا هد رام عساوو

 ندتقد رظن یراراف یرارابیکیدلپا عینصت *لراهنا ندیاباترب هربز

 يهد و رو وشود بوروط هدنر اک كرار ,او قال "ری ری

 ! رونل و هدیهلا یاد ید ایا از ار هنه یس غوط

 هدازیفاحر

 مرک ۱۰ م قا ریل ۱
 هدرفسوپ و رفسزارفا ړع هن رز وا ناتسمحع ردتکساهکابتق و

 ریز یییراتموکح ساسا كرامع قرهلوا رفظ زابهاش بای
aدعلیا رز و  Iانس هع هنفیدل وا یلع وا ) كر وژ ( ی  

 (یبیلف) یعبدل وا یسیبلص دل و كنو ۰ یدلبا توعد ی داچا

 هما ا وقالخا هرکص ابهد و یا تا ردب ر E هلا



e 4 ۷ ۱۷ سن ۱ 

 رومعح رک د ەق وهدن رز وا كرا ەراداح شل وات وط قر ەل وا هاشم

eا ا رلط ول و نالوا توط هاک تولغاط هاک ۰ یدرول و  

 e ندضاب رب رج نوڪ ا قلوا ب اتش املا تاتهامی ور

 هدام هدانا تودا ا هنه قعشایررب هيا تداغ

 نعص دوخاب و رلبا قارتفا ندنرکید یژزجره یکر اکو وک کو
 هدنن ر وص شوعنع هل رواک شوخ هل اغ هرظن یماشاع هدا“

 و یر یهدنرعس> نامز یکیدنروک هدنرو ضو و روښ روک

 ۰ یدرونلوا نظ رونل واسح هلی تکازت
 تربح بج وه هاذا دکلک ههر ظنه یکیدتا تسک تفز

 شلا یتکنر هفطق الرش : یدلکد یغاشا ندا دو هدقل وا

 را نچ هرس و لزات ندنرلهرا دل رلحاغا یسنام وتر نالوا

 رول والخاد ردو هن راهاکنیک لظەو فح لا كەرىم یراوا

 هدیکهدیک نایرطا عیرس ربنناقا یرخوط 4 هطقن منیدنلوپ ۰ ید
 -رژوا جوطس "هراب رازه تاکو اض نان هدنګا كن ریتم

 شاو هل راوآ , رک یدشار رک ییسهعشا هدن

 وک هدنف رط هن وا زا ماعهام ۰ یدرول وا نانا هن شاو

 هلتلاح رب نک اس هداب ز كب هرا رج ندا عاسنا ردق یکیدلی هلا

 لب اابص تسد هداروب هداروش هدرا رج و و ربا راونا نش

 رو دکار ع و ندکر هم لظ ها راج اغا صعب ناتلوا كىر

 ندربحاغا ۰ یدر ردا لکتن لەر رج ماطر یعزو هدنرز وا

 ندرب هد وروطبوروط لراکز ورد یطوتس هرب كفاروا ضعب



 انتو كت بول وا فوقومهتریخ و نوکس
 هرلهراتس نرو تشز هکساسبل رقاب

 اعم ةت مایا دن و :ا اتنص رزک
 سم

 سنات وق

 ناشفافک هرز ندالاب كنز ( اراغاب.) هکیدا ماشقارب

 ادیهتباپ هدنام وا نالوا قحازوا زار هعف وم یعیدل وأ م وحش

 یاروام راهم "یاروت معس هلار ورع تدمزارب ندهرا ۰ مدیشلاق

 كلب وی لیلرب هد را رڪ اش ما ۰ یدلبا راسا هدب غ نماد

 قفا اروتا رب هام هک یدبا د تعاسر ندی بور

 ۰یدلیا رادات e یخ وط ند رز وا دل رلحاغا هدع)اع

 ندقرش e ا هسا د E e او

 یالاب ده سهآ هتسهآ ا و یدو ا كن

 تروص رت هدن رز وا یافت قبرط هاک لردا!فت زا هی یا

 هس رب هب كشو فر ٌرمهاش لاح هاک و ردا راس هلآ رب دیلد



 دمو ۱۲۵ کتب

 قرهلوا رع” نامروا هللا راکزور بوبه درجهاک نکل

 یأم ضابا هقدلوا رارقب هفرط یکیا رام یارواو ناصغا
 هتدشل رز تاوصا عونرهو هگنشراق هنر رب رلکهچ یزمرق

 اور ریش هل وا هرظنو ادیب ردصرر هلی وا ندننورد كنم ره
 لس راک ۱ ها ی هر وصف شک لوو 9و

 ۰1 نمهلوا نک نوا اناعا زاذکو تشک تاذلاب یعقاومو
 هداز یاجر



 هلع وا راراروق رلیر وک دکهچ هنرارزوا قرهنا لوتهرتقام یا و

 یرلجاغا امرخ هلا راجا عونرب راجا كه ضا صوت
 ۱ ۰ ردبا هطاحا ینامروا لی

 تارا دوو زر یون لا ناص تر هاشم

 ۰ ردا تایحو قثور شح هعفاوع و تاناویح یلیخ ر
 رتسرخ شلوا لابی تسه با لات هويه لکا هدنتناهن كنهرصسم

 قالر راهجهرق رلکک روناللاص هدنرزوا یناصعا لرلحاعا هر

 هدنسهرا یرقاراب كرلجاغا قیص رلباصتس هایس روناقس هدنجعا
 هلراشوق عونرب رزکب هغوواط هرو صوص هاروا رانوانو وا

 هت رزوا یرلالرت كالیجكنر خمسرثیجرک وک هدنکلکویب هچ رس

 یزمرق راس اهدو رلناغاباب لیشد یرب روصق یراص یراشاب یا
 رفح هش راه كراورس هنود هلودو هنامرط هنامرط راشو

 یراو قیشامراءص راراوخم رم رام هدنراد كراجاغا مسج و
 ِ ر زوال تولا

 یفرط و هسا نوکسو توکس رقع یناخ رب وا كرهن رکا

 ۰ ردن وج هلتکر ح وآ دص رسا رس سکعلاب

 نایالتواو ندنرلعا راقنم برضا روبط هن راکو ت وک هشيم

 یراسید یرلکدرکچ كرل هود یراکد هاتکرحو یشء كنیشاوم

 یایرحدم هز . كرا وص هلباادص نالوا لصاح ندنسل رف هدنسهرا

 یی هبعیبط عقاومو یناطاو زاوا فیطل ر ویط ی اسونیجرکو کو

 ! ردا كنها ر هلبا هيو تاج قوجرب
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 ۰ رول وا دی دان و وع هداروا قرهلوا لصاو هخرحد ویک

 ندادنام كم ترد چوا هدنرزوا راسنکب رازنجو هتشيا

 .رونلوا هدهاشم یرلکدزک هنراشاب یدنک كرایروس بک
 یراهغلاد و هزوب هزوب یزوک وا ناب رب ید تقو ضعب

 رانج لوس قرافیج هنسهطا رب كن ( هبساشسم ) هراب هراب

 -یافصلروماج- یرازون و نالوا یسناشی تشز راتاب هرز وا
 كلاس نانل وب هدنلغتدب و ررتهضع هل !هغلاد یکیدلبا ادب هدرهن

 دکدلروک ژل وا رتو ظح زاذنا هرظف هنسهیشحو تیروب#

 ۰ رونلوا نظ ردیکلام كرن
 دتشبا نوغ بئاغ یاشابع نالوا هدنسسضلحاتس كره

 روشکحد هرظنم هدرکید لحاس هدهبیا نوهم هتروصوت
 راقا : رولی روک داضترب بجعل ناباش هدنرا هلتبسن هنسیحرب و

 اعقج هدنتسوا كراغاط كراايقو شقراص هنیرزوا لرلوص
 هد وق وق ره ی هدلکشره نالوا شمیچ فر غم هدرهرد و

 یرظنحایس و اس وشن قرهلوا قافتا تسدمه هلی رکیدکی رلجاغا
 «ربردا اقترا ردق ه هیلاع ةبترم ر قجقار زجأم ندکمشتب
 هرلجاغا رانادف قاطرپ ندلیقواو رابخ یناب هلیسهعصا ناب

 هنر وا ندنرب هرکص ندقدقیچ ردق هنر وراقوات و قرهلب راص

 لیکشت رازک راراغ ولرد ولرد یرهلبتا هنیکهت وا ابهد ندنرب وا

 ل
 درهک هجاغا ندجاغا رانادف قشامراص و اب ژک |



 ۱ ی

 : رد هدنفرعتكنیرهن ( هیساتسم ) عقاو هداشما
 رب باوازفا تشهد یادص عفر نکرج ندنکتا كراغاط

 ریکر هنو ندا الیتسا ییناتسرازم رایدنهو یرانامروا هلرتکرب
 كن دیعمط مقاوم ون نکل ۰ ردازس هسنلوا داب هلارغص لن

 ۰ رد واسم ودح هدلاح ره هج ولع و تمطع یسهرظنم تفاطل

 یلقارباب لیشب ماطر قرهقا یرغوط یعاشا یرب.هروا كرم

 ناور هفلاخت قرط لباقم هنکیدروتوک بولا یرلتوا یرثجاغا
 يدنا لوک هلوتموا اهدو رفولب ځد یراوص یتیلحاس نالوا
 اطر یعزو یربکدتا لیکشت ل رانادف رول وا ادیب

 آنا دف و و رکج یرغوط یراقوب یراهطا كچوک كجوک

 یرلکن هلک اچ وک یراقو ندوسص یرلکهج یرابص یراص

 ا

 رشوق عونرب یلدانق یرمرق - ربنیچابنام - رانالپ لیشپ
 هی رزوا رللاص و ندیا لکشت ندراهزا لاج ربحاس# یروایو

 رهن هلتاطب تیاغ قرهچا یتیولنایداب شکزم رلاصو و رهن
 عضو هلا لوخد هزفروک یرقدل وا فداصمو رف و ربس هدنګا

 ۰ رلردنا را

 فاکمومسجمسرررب هداعلاقوف هرظن ید یلحاس یکیا كره

 ۱ : ردیا ضرع
 ندا عاستا ردق هرظن یاهتم هدنرزوا یلحاس نشود هبغ

 سلطا هکناص هناراو هنلراو اوما كنج یضخا یایرد
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 ییدعت ۰ یدلک هنادیه لاثم جاقرب قیام هتعبط ۰ یدتبا لیم

 هنادیم ین هفبطل راث ۲ وا هلص وصخ و تفابطل نالیروک هدرارثا

 ردلکد فیرعت حاتح تلوپس نالوا هداکهتک ۰

 قوس هلامکتسا قیرط ییسهبلک تیلباق نالوا ها داتا

 صوضصخح هز كمدا دعاوق هدیر كاسا نالوا مزال نوا

 یک كعا رکد یمات هما مفا تازه ۰ یدبا یټ ودت هدزرطرب

 یانستحا و هدننابدا ےلعت كى مرک ارور تفرعم دا نالوا

 2 ۰ یذلبا افا

 ثڪ ندنناصقن هلتېج واو ندنعیدل وا یحشرب كن رثا فلؤم

 یناصقن هلتبج واو ۰ ردیعرب هدزعاسلرثا هقیقطا ف ۰ رويدا

 هدیناصقن هکلاقحا هفامعم ۰ ردرا و یلضفر یکمدقتقخلک د
 ناکدو نامز یدعاوق کا یک تایدا هدتلم ر طقف .ریلب هنلوب

 ناوت كجان وا دوج وم نکا نر یفز ید لا
 ناسزهطبغ هنالاک كاج هل رس وکه دکعا هجرت ندناسلرب هتشپ هن
 ولو

 هسدا تمدخرب لو ردق هن هتفرعم ناکدیسرون تای دا ےلعت

 ندنرارادفرط دیدح زرط میدن وا نو و ا ا

 ید رییمسعت نوهخیدل وا ییافرع لوصحم كعادح و ردار رب

 ۰ ردن زقه رادمرب انتعم ردقوا

 ا ۰ نوا روکش یتیعس لفو حول قلا



 بلا ۱۲, سس

 | سورموا نالوا لوهحم یکیدلب قمزاب بوبوق وا - یر
 هدزعرصع ۱ شمامهربتک هنادیع رثا رپ کا هغبات ( دوخاب و

 ندنرلجما “راو رلتاذ قوچ ر لب هدوق وا لوطم لزوک كب
 ار وکلا درو ین مس هاش ها

 هل هم راع “هن رافنصم هاب ون روس دل وا ردتقم ا عار صم

 |؟ رول 0 1 ودتكنفرب نایهدیا رادتقا هضافا

 و مز مزال قلوا بیدا نایوقوا تادا ره هقعطا ق

Eا راب قد تيدا ك ۳ ۳  

 حاتح هلاغتشا هلا تادا نوا زاربا یی راثآ تانسهداعلا قید

 لا .كما وفا ثک ۱ یک یفیدغوط ت فوت یخ + ھوا

 هلکنو ۰ رد شلک ها روهظ هدنرثنامز تلا مج یرارعاش كوب

 هب دا نونف هده رلکنا الثم تقور هک ردتفد نایاش یساروش رار:

 كب یی هاند ېک | رییشکس | ہدنراچنا "شعا لکد نودم هلیتح
 اقر قحا ES ؛شعا روهظ رعاشر ندراتالک رداب

 هدنرلهرا "ردنودم هيدا نونف یدعم . شعا راو ایهد بیدا

 را و فل و. كن اقرب نکل ؛قوا رییشکسرب

 نربتک ه هج رد و یلاع تابقرت هلتوق واو ییهرکف تالاک

 لک د یردن رارب هلیسل وا هدانعلاقوف تلف با هصاخ

 ۰ ردیژک رار هلسمالوا هداعلا قوق

 ةنسیققحزرط تای دال وا هنسجاقرب هد هدزعاسل !تجاح هن



 جین اکو زا ی

 نوت نوت یتکلینارون لکد ینیع نانیروک هکدلنتسیا كاربدتنا
 بیرطضمرب شعا درج ندنسارآ ملاع هعشعش رار هلکماعا بئاغ

 ! ردیسهباس

 اب هنرزوا رلهحول یابخولرد كی : ردعیاد ماسر ربوا

 رز تین وا دیا نیم راع ا ناو یر یو

 نکیا مودعم یک صج سکع 29 وح * رربو تروص
iوکلا هکدتسبا كعا ریوصت ییدنک طقف ۰  

 یالاب ماعا یعیدنل وب هنب یتا ونعم حج رب دا سک ` ینیرهاوظ

 ! رلاق ی اوره هدراتتسا

e 
 یی رت ندیرګ ینس هرهاظفاص واو صاوخ نوجد وا لباق
 ددرد لا ردا هکنوح 0 و سکعلاب  ربلک مزال

 تایناحورو تادرح هکردراو یسهبغتوق قلساثاچس 7

 ندهرهاظ فاص وا هل وق وا به یر رکف یکیدتا ل اصاح نوا

 نعت لب ابحمنوسا وا یهرهاظ فاصوا ول و ردنا لالدتسا

 لرکف نالوا د ودحان ۰ ردلکد هتبلا ٩ ردیمنکع 2 ن.ودنو
 ا اباق لص كا عضو دح رب هن راک

 نایصعت یتایعببط بقانم ا ی هفاک كناق ولحم عاونا

 رج كمالک نسا یک یکج ەیلک مزال قعوط جراخ ندنونف
 هد كعإ عضو دعاوف ماطر هنایدا نوجهبدل وا لاحم یدادعتو

 ۰ ضەنلوا دع ثبع



 ۱۱۸ تس

 ان نکیا شماقار یتیرثا رب هعشب ندنرادجراب نالوا روتسه
 تلاهج «یرلشنآ اظ - ندیاوحم نوتنوت یتقاطرب - كنرلهیدا

 لازا ندمانا ةظفاح تفرح رب تح كنهاطرب هلی یرلنافوط
 ۱ ۱ ردٌشمامهدیآ

 ندنربهمالع كو كا كناهج هکردت ردقرب روم رذق هزوس

 نیصعتم ناروط یشراق هتعرش فرس هدعالسا روهظ » یتبرب

 ناوضشیاتس هنناش هلیلأم « رلیدمهدبا تمواقم هتغالب مکح برع

 ۶ نوا

 جاقرب یملا تیب هکردتعیبط رهوج رب ینادواح ردق هنزوس
 ندهعبس داصق نانلوا قیلعت هنرزوا هدلاح یکیدلدا ربمعت هرک

 ! ردشمام هل بديا ریبغت یتیبرب كنيرب مج
 قلاخ هدنجا تادوجوم هکر دّتهامر سدقم ردق هنزوس

 عو هدوا هسیا راو یثر قدلوا قولح هعشب نادنادوحوم

 ! رذلخاد همالک"

 هد وقت وم ره هدا نوس 4 ردا ا اب ول و هتشیا

 ندنش رعت قع كانت نمیدنک ن کیا هدرفنمٌهطسا و هنئیهام فیرعت

 ۱ ! رویلاق زجاع

 نالوا یتایح ید دقلطم داعبا : ردیاح ور دیشروخ رب وا
 ناولا یروصت ملاوع یتیدل وا شاب اض ندرسب دودحا رکف

 ۰ ردا راهظا هراصتا هاکت هللا یکنر اکنر لاکشا «ینوک ان وک

 سکع هلایخ یای ردو رظن نیا نوا قمالک  یتیهام نک
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 هدننش شيا تيان فلوا هلوا بلقنم هددرت هش " ه همش نخ

 ۰ ترابع ندنیلوهحم قق هسیا نیس ۰ یدریو رارق

 "یافوس (زخد*ییعد .مدروت وا هئاس و ام ها ورسو

 روفنمو هنادالج یرکید هلا عض ورب نیزحو نایب یر : رد

 رظن كشا یرازوک كن > رلیدروط هدمهاکت "هلباقم هللا روطرب

 یرب ۰ یدرونروک هدنحا ناف یتیم دک ۰ ید رها راث

 یلصاح ۰ تشهدشود رب ولع یرکید ۰ یدبا تقاطل شویلک
 ۰ یدباناطیش یرکید ۰ یدیا كلمیرب

 لصاح «یزودر هللا ناصغا رحم دراکزورر هعلتدش

 هغر هرم یکیغا ٠ا لک وک هدنحما تئاعت ازف ام یکیدتا

 هلا هب واسم هلصاف رر و هناد هناد ندمرزوک ۰ یدالغاب

 كن رت وا هک ایوک راشاب نشود هنسهچراب شاطرب نانلوب هدکوا

 یدل وا یداتم ناظبش ندهمعد یاجرو ۰ یدرات وط یتلوصا

 هناموصعم لردنا طاتسنا راهظا سکعلاب هسیا ثال» ۰ ىدا

 یالاب ملاع یک حم رونرب هرکص ندقداشق وا یجور هاب راهدنخ

 هداز یناحر ۰ یدل وا بئاغ ندمرظف و یدلزوس هافص

 مو ان

 كن هلضاف ماوقا هوب هکردترطف ٌهعبد رب روم ردق هزوس
 تاعونصم و هیلاع تاسیسات یکیدتا زاکداب هرشب نافرع روم

 هدنسمز قاعا  تداوح تانالقنا كت رب هدکب ندهسدفت



 دو نیا

 قوا ینافاکم داس لانع و ییباتلع امان یاها هدناهح

 ییرلفل رادتنم هلس كما و للم نوش لکد كم یدنک زکلات

 تح دمدج ا ۰ رار وارق

 ی او تعاس یک دلک ها دهک هاريو مارق

 وب كاج هدنسهش کر كناتسرف یهدنر ر وص کا

e 

 ا هدمدنل و هد هعلاطم هن نامزوا هک هلي یک

 هله ۰ مدعا عضو كحتالعرب هرب یکیدلموک كنەراچب یک

 هرک رب ۳۹ راق عناوم یرڼدیامزوا هک هل میه

 . مدقیک هنن رابز

 یب هبونعم توقرب ىدا یتوک یصنکیایجرکی ناز
 تا د مدل یا اد هات یر ۰ ییتا یو

 رکج هکم دهتسدا ۰ قو ەي رب # هدهعشب ندنن ۰ كلاس

 ۰ مهنوشود تعاس یکیا رب هدعهروت وا هشات یرف كمهراب

 ۰ عهدا تعاطا هشناکحا كمهبلق تایسح ردقمکیدنوش ود

 ۰ مدروسروک دادعتسا هدمدنک هغمالغا هکنوح

 دج رک هغلرا زم یدهشم لمزف هکشلاق هدمرطاخ هوا

 مدارا « مدنقاب هکهاوبا ۰ یدبا هدنرزوا كجهبرب هدنهج غاص

 3 NE ةر ظاخ ۰ مدمدر 5 فاج ەر اص هن ذاا رق هل وا
E 1 ۰ ۱مس ۰ 8  



 گو ۱۱ ۵ یخی

 زابتم حد هلبا هیلو هبرکف تیم زکلای وغوهروتق و
 ردا هبلغ هدنامه هنراکفاولع قالخاولع ۰ ردشمالاق هلقل وا
 رداص ندوعوه روتشو یش نالند « قلاسف » هدنرع تدم

 موکح همادعا هيا شب هلک ندنلا ۰ ردشمالدیشبا یغیدل وا
 رهمانماحرتسا هشارضح نارادیکح نوا وفع یرلنالوا

 هدعاسم ینهسیک ۰ ردشهراتروق مدا ندمول وا لرهردنوک

 رب ۰ ردشعوق هنرادادما لرانالوا هناعا حاتح هسیاشمتسوک

 هلتک الف وا یتیدل وا راجود كنعون ییبهدلاحیکیدع یتردق هثیش
 جد هنزګ یدنک یهدنسهج رد قمامهلوا زاسهراح اک ۱ رارب

 . راغ

 ۰ رردا تیاکش ندناباهج ندناهج رانادج و تك ضعب

 ررمضرلنال وا ییافرع ةیامرس _ هنانف رازاب و هک ككدلکهد رهدرپ «

 ناو وا رش نارا مرد زا 0 راد: را
 رب چه هلیلرلتیس وام و هدمدآرب نالوا تلیضف بحاص نوس

 ندلاوحا كجهربدتا ملست هناسنا یتفج هیمهلوا یتمکح یمکح
 نافرعهیامرمس هدنسیدنک ناسا ۰ ردوغوهروتشو ید یسیرب
 رول وا یامارک كش مز » هسردبا یوعد یسیدنک ییفیدل وا

 نافرع كناسنا ۰ رول وا شا ارحا یتقدصام « ندندنک لوقنم

 رظن كناسنا هدیتربغو تمدخ نالوا هتناسنا هدیتلیضف و

 یلاع ردقوا تبئاسنا ۰ رداردقت بوروک یسیموسم "یونع»
 مک كنه ج هکر دسانشقح و جس ردقردقوا حح ردقوا
 ۰ ھەر ک نایاشهنسدعم ناس یدنک ییقح



EETاس  

 ندوغوه روتشو جد تعاعو" ۰ رذاکد ترادبع ندنافاکح

 ۰ ردناش نوجایتموکح هسنارف هدایز
 ناتو تویتر ها لا ای ره رو

 ردرارف نالب ر و هدنفح یسف وادع ۾ ۶ام مون ر ىلم نوجا ةسنا ر

 غندل وا تبصت دی هتک جت ردقه یدعم كنافاکم رب هاب و هک

 رب ردن وطییرلیط رو تان رل هص وصح مایا ر هر ویناونع تللزی نع
 ناکما لصد هکعا دغ ندهر وک دغ ها یوعوهروتش و ۳

 تیناسنا لکد هدساسک تلوتف یسدنک ه6رولیهلدآ درک

 نالیرب ورارفنوجمایسیدنک بول وا مدار ب 0 ةنمان هم و

 ندتفرط هسوع راکفار  .لکد ندنفرط ا , ید ئطر ۱ وا

 ئ ها بل ر

 « روهشم رعاش » هګدشود یموز هوغوه روت و

 ریوسزوس ینو نوزوم وغوهروتفیو هک وبلاح ۰ یدیارولیئد
 ۰ ردلکدترابع ندرعش یخدیراپ ۲ ۰یدبالکد ترابع ندمدآرب

 غ تاد وا نال وا زانع هل تفص » یمن وشو هد لوب 0

 ات ردشع وق 4 هتروا هدایت ییرهشوشود وب لوس

 هدرلنام ورو شلوا رلنامور یهاکنالوج لوس لا تاب رکفولع
 وشراق یاروصت و تالبخت كناهج هلع صاضتا یکیدلیا قلخ
 ۰ ردشلو ترهش یک هه صانکا هد



E I 

 راک وا ندنلیصح لوضا هلراشکموا هزغط و ناوخا

 تعارز ۰ ردتورث ةطساورب یسههشره لک هتزغ
 رد هععص رد 0 ۰ ردف ا ریاب رب ن :تنحاا

 تیناسنا ملا نوت .لکد ۵ هسئارف زکلاب كنوغ وه روتشو
 شا هدسنفرظ هدیده تدمرب تیرق هرصع عبر جوا هشیندم و

 ةةمحیتافاکم نانلوا نیبعت ندنفرط هسنارف كتمدخ یعیدل وا

 ۰ ردهداعلاقوف ردق یکلهداعلا قوف كە روک دم تمدخ

 جواهدنرفظ قاط « لاوته » كنهزانج هداعلاقوف تافاکوب

 دج هاش وب اا مضع ۰. ردکد تزرابق ندنربشت نوک"

 هدننروص یدبا عادو كهدآ كوي یحاص دا وصان و نالوا

 ندنغحهل وا یموع یوز در نوا ناهج كمروک ییزو اهدرب

 روتقیو 7 4 وغ وه رونق و ندنفرط راناسنا ریشتو
 رول وادع تهدخر هرلناسنا ندنفرط وغوه

 قراصمو یه وست ندتموکح فرط كنفراصم هزانح

 روتش و دیس وا نییعت قرهلواقنارف ثيیمرکی كەر وك ذم
 نالک مزال یییعت هلتسن هقاشحما ییدلیا تاسنا كنوغوه

۸ 



 بنا بش

 .تاناسرب * ردیتعا رز نصب واتر ۰ ردهبعط یاندا

 ردتعارز هن ییسیکر س

 ۰ واج ید ةا كتردق داسا ناوخعاب

 یتلم یفیدنلو بستم راحت ییهناع یقیدلوا قلعتم رجاترب
 . ردنا ایحا

 راو هقیربافرب وب ۰ ردنراح وا رایو ناکدرب كچوک
 رد رخ ھم ره

 رولو ءراق هدربرهدنناررحم نالوا هدنتسوا تارت عرازرب
 زالاق یبنجا هدنفرط رب مه كنايند رجاترب
 ۰ ریلس هل وا ¿ ۱ طدایض رب : اعرب یشنمرب

 لاه u هعشب ندن ود نوح امدا رد کچ ندي رام و

 ردقو

 هد رد ره رکف ۰ ردنابلعف تراحت و تعارز ۰ و

 الراترب ۰ زلشالک | ائاد باتکرب ۰ رک هدریره لعف ۰ زلتاص
 تیبا ردقوا را هلتعارز قیقدت تارا + یلشالک | امناد
 ٠ روش وا قالطا اع 4 راح نف هتعارز نوک و هکر دشمری و

 ناب وق وا یربماتک وا ردراو یپتاکع و کو دکل هلا نفو

 هدیسهعلاطم ۰ ردنا هعلاطم یتادوجوم ناقیج ندربتکعوا
 .هنسنج یانامه رول وا شخءكاف هنسهلناع هنسفنمه هدرظنره

 .تعارزرب نوجا رتلناشع هلیما تورث هطسا و زس هتشا

 ۰ زول وا روکشم زکتمه زکسزوی راقبچ یمهنزغ تراحت و



A i BEE raدنجب  

 هضا را وادالب وا «رونلو هدنراوج رنا به یطاران 2 وا
 نیهآرب لاعف ایم نلش وا لامصح-ا ندن را و تفارز یر ره

 ۳ ردنا | هتحا یس هع وہم

 تاندم رو ۰ زدک و ی ee ها هات را هردن ول

 ۴ وزن ر نوح رد وا تر لئام رل راک 8 سا یاد

 ردوا تورا دکار ندنس هشوک ره كناهج

 ۰ دینا دهه تعا ر ر تراک ۰ ردسادنا تراک تعارز

 ۰ ردیاب هجا رخل غف یکیاو هسا تکر و تور
 ۰ ردتافاکم تور تف وف تراحت , مادقا تعارز

 تان وند روس ادب هاش 1 كت A E دی را تار

 ۱ ۰ رد راک دات راحت

 ۰ رنک دنلاح هاب رب هدنسهباس تراحت هکر دا ره ر تعارز

 و نخ و رم سوسک کر کام هد هاب ر و

 روهظدنلاكت هاب و A 5 رز و ها تو و دنآ ردهبفد ر تن ور

 نانلب ىنا ۰ رونلوا نمأت هلتراح لابقتسا نال وال وهج
 ۰ رداتدوع هلن راک یضام

 یبلاطع ر ی رفت رکزبع ر هتل ود یغیدل وا بوسذم یعتعچرب

 . ردشلبیفاک هکنعا تمدخ ردق

 شزاب هشرزوا نیمز تا ینیراث | تعارز اپرا



 س

 ؛ ارب هلبا یناعم بیترت هسیا دسیا هد نماشناو رعش یکیدم
 هدرغشه هلکعا لاغشا ئهد یدرد ظافلا تک او نما هدر

 ردنکم لاحرا لوصا هدزنه و

 هتهادب هر یاش روکوح مز یتحو یرلرعاش كتلمره

 هدیآ زوقط یلزغرب تب شب هسیا زب ۰ راولیوس رعش قوجرب
 تاذلاب رافنصم یتحو اربک هدرلتلم راس ! زرلیوس * یکررغوط
 یهدنرلناب هکلب ۰ رازامزاب تافیلاتو بوتککم بول! لق هنلا
 د هدزب کهن ۰ رارازای یدرلن | , رارایوس ندزغآ هنیرابتاک
 رک ندییسو ۰ رارردزاب " بویلیوس هرلماما یرلاغا یوک
 ۰ رولوا لوتس و لر هد رب[ تایل ات برگی تای

 هکدځا ضسنو دوست هرکیکیارب هدزمغیدزاپ بوتکمرب زاما
 تئاطبو ینأت هزمرارباخت مه "ندیده هلوا “ یبک زکیدتسا
 ۰ رونلو تک اکر و ناصقن هد نمرهدافا هدو ,

 (اشابابض) . ىلە عابتا هتعببط نوجما عفد یغلانفوب

 كلع  ردرهاوظ كنهئدم تادوجوم تراحم هلتعارز

 . ردناشع كف رغم

 ربمد تراحم ۰ ردقهراقح سالا توزاق قاروط تعارز

 ۰ ردقعازف نوتلا بواص

 ۰ رذن را هلتعا رز كجا چ نم: دن رب یتعنص لتعلم
 هاکتعارز هکر دنرارهش كوب لا كنابنددالب نالوا ءاکتراعت



 اه 3

 یه "یدک و نوح یھک «دلرویهروک شاعر نالوا قبال

 ۰ یدلباسفن فلت هلترمشع

 .هرز والاحیمیبط هدتلم مزب هروک هلاحو !هز قزاب ! هزب هاو
 4 رولوا كعد را واشنا هده و رعشهب

 هلنا قلخ هرشط نماشناو رعش نالوا یعببط مز ! ريخ

 رک و رورو اب ی یا رع اال اا
 ۳ یراق رش ماوع یر کریک هد نوزوما كرل عاش یناه

 ابق و هلچ واو شید هدنسهرآ یرارعاش روکوج و هدراهرشط و
 رد لوطا ناف فا و ید

 "هویش یکیدا ذاا كبسوماق مجرم نماشنا یعہط مزب و

 هدهحرد نالوا تولطم تباتکو و مظلو فاو ۰ زدناتک

 یکیدل ورلیا هیناش تما هدهسیا زمغوروک یلقارطم و غیلب
 ؛اشلاق هدلاح یراقدلوا «ندنکیدلدا تبخر هرنو هدهرص

 تفو زا ؛نوسذود هتهخوا تبغر هرکر هله ۰ ردرشماموی
 ۰ رر وترح هرللفع هکحروشش رابتاک هل "رارعاش هن هدنجا

 دظحالمرب یری رعاش هک * ردوا یعبط رم لصاما و
 0 ات با وارا نوا الا قدر وا
 یا قیدارم یهدننهذ * ناتو فیل هک * ردوا هتیلم تیاتک

 3 ۰ یلهعوق هنتسوا دغاک وتوک
 كنس یب - مدنا هات مدد هللا ) كکیز یراص [۲۳]

 ۰ یک و یوم تد (مدنایوب هراناق لآ نوخ



 تم ها

 دل وا ) ی ( هنکودا ) هک دل واو ۰مسیا قوا مادا

 1 شکناک هتکنو و نم هنلب یو كن هعا طبر ھه ( هنغب

 ا ی ؛ندنغیدل وا یرخا سرد كراتاک

 دف وجه راناک ی نبدناللوق فال ات "هدردا

 ۰ رولوا یسهنک ام ی
 تاد نالوا شعروتک هلا یهکلم وس هل رلتج ز ردوو

 هدر یحهلوا دذلتم ناتنایتم و هسا ندتیلیاق و هك رق باصصا

 تابیکرت طباور یغبدلوا فول هکنوج ؛ دلو نا

 ندا ردان هننهذ هک ؛ردشغوص هنحا هدودح *هریادر یدک

 تباغ هک یراس "توزاب یرانلبه وا هنسهکلم زکلاب ندیناعم
 e روبحم هادف و دلرتیرلن * رداقد سونا روزا

 ورحم ندا ینا ندنسهدار لاما ؛ ردیلغاب هدنګا رز وب

 ۰ رولوا رودعمو
 ردشلاق ورک هحردهب زع اب لر و نمرعس رک هلبسو

 راث | هدناع وبطم ؛هدرافیلأت هک «ردندننابثس لق لوصا كج هک هرب وا

 بپبس هلوصح میظع بالقنارپ قاردا ها ازا را یتیراتف رغم
 O E “هلغغ وب “هاغل وا » یژنکا كنا ود نالوا

 لات هراصحا هدنسهدساف هرباد « ۰ راکشآ راکرد «ییالوط

 کیلاع ۰ یدرلاکد مدتکسم .هل_رشال هدنرالف ناو راک دم هدا
 دننراردق تناطف رهاوج تقق نارک قوجرن [ * ] یک قفشم

 هدنرونهظ لئاوا ثداوح هدیرج هدیسکیا رنو[ ]
 ۰ یدبا رر



 بس ١ ¥ تن

 تام اهد ناش قوجر هدعام ندک ترک وایزاب هسیاهدزب ۰ ربا

 : رواک مزال

 ارز ؛ ردو یش جوک لا هکو لاح :ردیلفلیب الما هنکرالوا

 للم رايلناقع و «شماشناب ییاتک تغل صوصخ ه هکر هلن و

 یکی یراکدروک هدنرره هشدل آ هنراتموکح "زیاد یهراس

 «یرهزو قوجزآ بول [ ندناسل كتلم لوا یتیرلعما كراش

 ر.نابوا .:ههنهذ كنتاکرح و نوکس یتفارب بتاکره + شعاللوف

 شقا طبض هدنروص رکیدید یراریاس «بوزاب هلبایلکش
 هنسیکناه كربون هډ ممالوا هسیک كچ هن رکوا الما «ندن رقدل وا

 ۳ رول وا ر هدنغح هل وا عبا

 یرب ره اروا ناد +۰ ىرندەنس یمرکب هله

 ( رب دلی ) هلباا ېک لرهشود هنسوه قلوا تغل ییناحرب

 رابناک لوچوک یلهبالشاپ هغمزاب ( رردلب ) زسای یسیسیبک و
 |[ ] ۰ رایدریشاش ینیرلقجاپ ایه

 تایل یکیاو ۰ ردمزال كلبت الما یسرافو یی ؛اسان

 زا لا " ندنفدل وا فوقوم هلرصح ینیدعاوق كلب یتسالما

 ۰ محهل وا لباق قمزاببیکرت یرغوط ؛هح روک یوحن وفرص
 راهنس جاقرب ندنرب ندتل ود مالقا هرکص ندران و الا

 كجههدیا قرف یهدودم فلا هدیک (هنادا) - یتح []

 ییظهل ( هنادآ) لس كسب - ندنرش دل نم ران ال وا رظن ےک ردق

 ۱ ۰ یدلبا لوح هنتر وص ( هنطا ) ( هلبااط )



 | ور 3

 رب ره !ROE ىقەدام زکشد وقواوش مار ما E نود وفوا

 ۳ رافیج هنا دم ردناک 4 ز E تو و وا "نوسلند 35 ۱ زکیدنا

 رداکد یاب * سصع وب یر 5 هلاح و كناشذا و و رعش اعوا و

 نوجا لیصح یهبعرش مولع "هرکص ندتهالسا لوبق رام

 رع كن رانآاسل فد فص یرلکدش ود هنر سو ك رع ناسل

 نیسان تجاد هدزب “یک ک یربکدشادبلقت ک ۲ جد یساشتا و ۱
 داش

 اونا < ندر قل وا حاتح هبلج نسال نارا هد هيام تلود

 دفع هنسده وش بوقار یزعاس یدنک هرز وا یه هیر

 ,یراکدتا هدف روو کف ور یا E در عم ود هننساطخ

 رداطخرب زم واوفع روصقو لاما
 آ

 لتلم رب ۳ راکقا * یطاعت رادم هرس ر .آ مد ی ارز 5

 ا نالا زق هنلاره هدب ویل وا هدنتلآ هطوبضم دعاوق ینا
 .هدنشب تاه ل ا وا هم راهبح ندنسیعبطلاح و " ردا تعراتم هنفنک

 ۰ رول وا كعد شلزو تالماعم هطسا و

 | بتاک هعشت تل یزاب هدر هک * ر دیک د ناناش نر

 ول وا باک نی الما ویزا هدژلناسل ر 8 هک ون لاح ! رد هقشاب هنن

 هد هس ردنا فقوت هتامو اعم لیخقلوا بیدا هدناسلره اعقاو

 تیافک قمزابیزاب نوجا كع اهدافإ هدن رز وادخاک یتیدا ےماتداع



ES : 

 یو و ؟ ردیمراو یرعتش و یناسل رب كتلم رمغیدل وا بوسنم

 ! ردرلشمامعا هظحالم یتسار و الصا ؟ردیلناق حالصا

 نودرف تاش ؛ ردشلوا هلی هلبمام لاح هدهدنلو اشنا
 ها اس اار تا یاب یک و و رو

 ناب و اه وب ؛نک رد اهدافا تاعصف رو از وب هک هک رترب هدح وا

 مباتتم و شوشم هل وا نوح ا تغالب زارا ؛قرهل ریدش راق یرلنف
 .دقنلوا راز گه فو" سونا راستا را تا
 هرکوص ندقدلوا یتراهم لاک هد رع باداو یاعءنف مدار و

 نهد فرص رنامز قوحر «یک ردا ة علا طم سردر اتداع

 ! نمهلوا ردتقم هجا رسا نسانعم هدا

 یراب ؛هدهسیاراو هل تارابع و هب ع تاغل هداشنا یکسا

 رضع “هسا یدع ۰ یدراقجید عمر وئوک یا هدننعع
 رانامرف ضعب ؛ندنغیدل وا شملصتا هقتیلو و راکفاو ؛شعشاکز ان

 رلتغل هک "رویلیروک راهرابع هلبوا هدراربرقت و رلیماس بوتکمو

 قلسالک یغبدل وان یصح یانعم ؛نکیا رابش یکیدلس كسکره

 ! رویلوا لباق

 كلين هزاي هرابع قج هيم هلمشالک | هلبوب هک "یساروش ییرغ
 EEE CE RE رول وادع ندتاتکنسح

 ردزوس رطسزوبج وا یکیاهک *یهانب ۰۰۰ بوبکمرب لصف» راد
 ؛نوسار و ها كتاذرب یف ورعم انال وا یس ەكلم هدل ون و



 4 مش #۲

 اشناو رعشزکلاب هروک هکلام مرگ لیصحت لوصح هکنوچ
 ب۶ ردک د لاح E كلدا تڪ هدر ندرلنو “ ردهدنتهج

 رطس یکیا یتعب ؛ ردن وزوم مالک یسیموع فیرعت ےلرعش

 ردن رابع ا كتاکرحو نوکس یهدنربره كزوس
 رلینان و یکسا ؛زدشمل وا تداع هدنس هرخأت للیلوصا هبفاق یتح

 ۰ یدیارازا مالا هیاق هلتاعر هنزو زکلاب
 ماوقا و للم ردقه هضرا یور ۰ ردیعبط هدموفره رعش ۱

 دا را و یرارعش صوصح هنبرایدنک كنسهلج ؛هسیا شک
Eهدنرناود یی و ؛ قابو یتا ؟ ۳ 1  

 تایلنغو داصق ثب و نوب ندجزهو لمر رع رکیدزوک

 قیسوم " یک یرطعو "هجاوخ ر ر تاعطق و
 8 ردیم راق رش فصا وو معدن یربکدلیا تاماقم طبر كناسانش

 ریلی روک ارز ؛ردلکد یرعش یلناقعیسرب جم رنو !ربخ
 یخدناربا یارعش و هنارا یارعش یراعاش نافع هدرزمظنو هک

 تولتسا زکلاب دیلقتو و۰ رد شاب یشرب زام هلبادیلقت رابع

 یا رعش مو ؛لرهداتیارس هلس 4 ییاعم و راکقا هکلب لکد رد

 همغو برع هدیناسعم و تالایخو هدهدافاو ظن یادا فالسا

 . مزب ابو ؛رلشعا دع ندفراعم یکتا یعس هدیلقت هبنرم نکم



٠ rE SE ET 

 یرازوک قلندیآ رب مچ روق تیات نکا هدنعآ تلف ز لتعهد

 رویلقب اندیسیدلروک -رشود - رمریدلس هفارطا رر دشاک

  aیدرر و تشهد ه ولف /

 تعم قلارار نکربروطبولیدیک هقیج هناب هلبالاحو هتشيا

 فاکشهرهزةفارط ر - دیدشاهدتاقن وا شب نددل روک نال واد

 نظ - ) زروبناب یترا یدارغوا ه اضرب روا و ۱ یدلدیشیا

 یلتدش هدنروص كحهدا راطخا یافوط یتاروکو رکم ۰ «مدتا

 یشابطلقاج قافوا یرب ره - هلمج و ییدلروک ندهرکص و
 شعاییالوط ندناراب نشود قرهلواقشراق هلا ولوط ردق

 ویلیسک ةعفد یدعروس ردق هققد نوارب روماب و هتشیا
 ر یلتشهد اهد ندنرایدنک ۰۰ راتدشو تدحژک اقا ۰ یدرب

  ۱لدبملاحرد هح دا فداصت هتدش وتدح  Aیک یعیدل وا

 راکز ورقرهل وا فرطرب هنطروق هنرزوا ناشن نافوط ناراب وا

 هقلریص ندنزو لوک راط ولب هکلوحوک راهغلاد ۰ یدلاق
 یدالشاب هک روک هلتفاط) یکسا هنن باتپم ۰

 نوسل وا دج ۰ یدلک هنب رپ یزکب - هنشاب یلقع تسکره

 دا كربت یزع رب رب نوجا زمغیدریشا یکانلوه هطرووا
 ك مهد یرتدماشفا هسا ےب یدرویک ید تعاس هدانئاو

 زا رب - ندنفیدل وا حاتم هتحارسا هدمدوجو - نوعرو

 هدازیتاحر ۰ مدناب نوجما قموب وا

 مرگ بس



 سا لی

 باهم ۰ یدالباق ابار تب زو لوک رلطولب مو روق

 هوب هدنګا كىراج ر ید ها تو يا یا ج ۰ ید

 هدقلخ ۰ یدالغاب یتتروص غاط یلراق رر هل راکوب وک ضا
 هدریصمک ! شالت رب هل دا رف )7 se ارو ۰۰ ارو »

 ا ما یتیراوبق یتیرلهرمه# كرلهراق قمالپ وط یرافتلت
 ا ۱ یسهقاح تشعم یسهلروک لوک هدراقاز وا ! تکرحرب

 چ روق طقف و هحشنا ندنسءراچ هنر رب كراببا و ندر هراقم هدنجما

 ! یسلجاص رهرارش هفارطا ندهجاب ۰ !یبلوا لصاح راسس

 قلروط هدهت رک وک ۰ مدنلتشهد اف ندلاوحا و هتشا ۱

 ۰ مدنا ههراق رار هلسک ره ۰ یدنا لکد لباقاتاذ هسیا

 ربعا قروه وا شو و شدع مرک رس یریدما شما هدەراک

 رخ ی ةلما# نداد هدنڪا لاح وا و نالوا شلاط هب وه وارب

 لعد یلقرف ندافص "هراوهک شبنح یسعالراوو هدا راەغلاد

 رزب یک تبع ش٤ وطزک د ین حهاط رب تكعلخ هعشب ند ران و اما ۰ یدا

 هدء د دآ ره ظطعف رسا E ازاد نای د و :هدهشوک-

 كن ربرپ یھاطرب - رولابقهرب یک ردبا وهس هد” هرکربا

 راکب تیلست ندنربرب راقاب هنیرهرج شلوا ضایع ندوقروق
 یتشهد نس ران ضەدا تراسج هغجا زغا یرب تک وا

 - روئلو رظتنم هلبا راظتنارب ملۇم تیاغ هند ورو ثاک اله نآ
 اخ راقاج ك شمش هدقلا را ت رب را وق ربتماش هنط روف هدح راخ



 تن ۱۰4۹ بس

 -نوسلیانارفج او 1 دهم ید رق الوم رده رظنم رب هتشبآ

 : ندنلزع حوم روهشم كنيماس

 راکشا زل وا زار مطالت ندمر ورس »

 نبی اد

 رانح ندرونروک هدر یشراق ها تھم ۱

 ی رانح شم ردا رهاظ ول رد ه تداربس

 قثور هدمرظن شاب راهرظنم یولع یولعوب ندفرط رب

 لصاحندنسهنک ام لروا وندفرطرب - رروط ررترا یتیراتفاطل و
 یناعمآ نوزوم كنهآر قفاوم لا هعقومو لاحوا ادص نالوا

 هدمناسل ندفرط رب - زلاقیاخ ندکع اتشح و و نزحیاقلا علف ها

 5 منب هاک

 هدب اتهم بس رداد وه ندوسره ران

 ٤ كساس هاک و ےب

 هرصاد یار مس اسم رول وا رو حج. وه ق «

 هد اتهم بش رداب رد شوج 3 نآ «

 هرم تایسح ماطر مقر ندقرطر - ردا و ی

 هدکعسا فروخ فروخ ۰یدرشارع وا هلاڪ مشت كم هنادح و

 ۰ یدلوا لوح هفصاع ځرر هریثدرب یراکزور سودل نالوا
 قوچرب ؟ رایدلوآ ادب ندهرب ملیت هدنجما تدمرپ هصیق ردق وا



 تبسم ال هه س

 خب نیس ماج ےٹچ ش رو همیا غوط غوط
 مب نیس ما زهد را هک اما نسراب

0. 

 مد زار مرک نجس مدحو مر جت

 مب نيس مادلاخ مراسک# مزاونلد

 كنر رب لئام هترج اتهام صرف یا و هدنلاح رد اهد

 هشعشندتفا رانک قرلوا ر e : هلبا ربط ولب ضابب و هرفهلبا

 ب شرارق 9 شم ج نا روه یس ] وا عولط یاز

 اهد ندراقشعربوبت ۱ نقاط ام اف یاسا نر زوم وا یرلحاص

 قیجا كناب رادر - شعرو هراهطوف همبااهد ندقعناب ضاب

 هل دمرت. هنشلکح هتحا رتا یاریسهرح هدلاحرب قیجاتص

 / ۰ يدريلب
 هجاعهم تروص ر هللا ببععت یر C0 ندنفرط بوتح

 هباصتخا هدرپ رز هلینلولیج كراطولب ن بولک هدهناراک
 ناسا یالاب نانا هام ندبا راد د ضع هن درگ ترولنکجب

 یماکعنا نامزیغیدلتروق ندطولب *یدلا لوب یلیخرب یرغوط
 كجة ود بسا هلیعاسنا 7 لکد نچ" ورس هدایود

 یاصغاو قاروا رانج وو ردا ادب را وا رانچرب مچ ودق

 تیرف,رظن هلک ر راک زور ر هصلتوق اهد ندعس هسپا

 راندا رازبها :یدربروط رد رازتسها هدنروص قحفلوا

 ! رون حاوما ۰۰1 حاوما لصل اما یدا یباوما زد هدنتیقح



 ۰ یدرزسوک یک شمارغوا زونه هیراشبد
 له نوک دکینر رود اا ف برو ت ا یایت

 يو نارلا ناكا در یا ی هدف

 هب رګ كچ وکر كتعیبط تسدء ريچ ماسر ییایرد حس هيا
 تانولت نالوا رهاظ مدېمد هدرطولب ۰ یدرردن ود هنسهحول

 هعوقو نامز نامز هدنرلتنبه -:یسلتاط لا كناولا زیگیدلب

 لزمرواو ۰ یدنایسیلتءنص لا كلاکنا زمکیدروک تاربغتنالک

 هلسک و هلسک و یرغوط هنتهج بورغ هلا بونج داب ُهناعا
 هسیا زلوا جم هعیادب هح ول غیدشلاچ هنشرعت یناموډ هرق ندیک
 ۱ ۰ یدلکد یلاخ نکا هوالع تفاطلرب هدنماقم هکلوک

 شنوک تیاجن «یدلی هدبا ماود تعاس مراب قحاهرظنم وب

 كفافا یییزح كنر كن هناسرغ ماشرب و هغلعاط هدرلطولب ۰ یدناب
 هدنرلعتجا كل رلهطا زسربخروناو ۰ یدالشاب هغ رارف نسهرهخ

 یرهش لوبناتسا ۰یدرارف یکی کرک راوص .یدیشلا لو یلیخ
 روخاو روت روک یک طولبرب ینالوط و هایس یذاسح هقفآ طخ -

 طولب وا یسعابق هاک بولیجا هاک كنب رارانف یورپ نوتیزو وبق
 ۰ یدرربدنآ ییتیدل زاب تم فیفخ هدنجا

 ضب ندنسارا راطولب قنغاط مدتا رظن هام قلاراوب

 بوواغا هک دیک كنتهج قرشو ردا ناعم راز دلی بجو
 یعسط ۰ یدرولوا لالهتسا تعا ,هنابات هام .عولط ,یسروط
 . .مدلیا راظتنا رظن بصن هب هطقن وا



 شنا بس

 قوج رب یمهذ ةتفر هتفر ۰. یدالشا هغمان وا گرو هریتدر
 هك #* تاشح اطر یو دخ رد هج رد ب هناس رع تاروت

 ۰ دلا النتسا

 : كاا دلا کبدی آ تار هتک وصف كنار اف و یدک

 وراب ور تفنکیرمیع و دما کش رس 1

 ؛ مزاغتسیکناخ یک هکزا تیاکش »

 2 سس رک رک دارا هغل وا قدصام ةنلام یا

 لاوحا یدل وا تظعنم یقفد مشج نوحمآ لاغشا هلشر .هعشب

 قارطا یرهرییا هنسهجربرابوق هیلروز هلروز انداع ندهسنق
 ۰ مدالشاب هاشاع

 يمدقم صف نالعا زار تكنسهعشا نالوا یابقا ةعيلط

 هنلالحا بکومو شّعاقوس هنس لطم طعن رب هقشب كنهرک نوع |

 هسا رلط ولت هرقهرق نالک بوشوق ندفرط ره نوا قاحلا

 ندنرزوا یغوا كس كشذوک هدلاح ینیدل وا شعاشوف یفارطا

 -ا رعاشرظن یشل وا بورغ ور هتسهآ هلیس هعشعش هاتمظحم یرغوط |

 نوم عياد ٌهحولرب قجیمهلیوط هسنل وا اشا هجراهنس هه ۱

 ۰ یدیا هدکا ضرع

 رهاتظ ندنرلماح نالک لباقم هسعن عاعش هلرلاس یلاع صه

 ندن هرم یولع وشم وطندن لب رجما یراا وب نيشت [تنرنال وا



 ا

ERتن  

 .زقکرح ندلوناتسا
 یتطاترا ندهردناعت یفیدسلو یلغاب هدناول نمرواو

 یربنوا تعاس نامز یغنیدالشاب هکقلشبا ییخرچ هلبا كف
 ۰ یدنا شم

 هدکعا ؛لرت لاو یاراد می یبدل وا قاوذا فولأم

 تب نایک ا ددر اا هو ا هراس و نی

 ندزرا یلکو وک یکیدشا لصاح ان راوص ۳ - رواو یک

 فصت هلا ضا هرز وا صیانت :ر ییاموب وق كلزکد

 هب هن وا هدنکا نالا هنس هيما قار یکعا مر راصفات عطق

 هک دلا علا ض تقو هقیقد چاقرب ردا فارحا و لبم هیر

 ۰ یدمهدنا نیبعل ننک ر خب تماعتسا طخ

 ا ا مینا كرواو ی رڼدل وا تعاس مراب ندين س

 یهلباع تقرف هل یدلک همرطاخ نطو + لر 4 هدنفرظ تدموا

 نامه رب هدمرکف هن یدراو نزحر .هدلک وک ھن ۰ مد وش ود

 هعشسد ندعشهاوخ یدنک هتحایسو یب هکنوج ۰ ۰ ید د وحن وم

 ندروباو هدلاح 0 هکنوچ ۰ یدف و یر ردا ز رابحا

 یل همیشپ نج ېک یکیدتن تکرحروپا و طقف ۰ مدریلیب هقیچ
 هق داضص ak کت ۳ و ) مریلی هقح هدلاح هکیدتسسیا ( ۱

 ۰ یدلفعض یگ ی رب گر كتر” مجرب نالک یشراق ۱

 یکیدلک هنبراقیچا وبق موق هدیوشالوط یتنرو یارب روپاو
 نامزوا هتشبا" ۰ :یدل وا وح نوت نوش مدیماو هسیا تقو

۷ 



 3 وب س

 ؛نیرعغ هرورآ کار تقو :دننفرب ر رال دننالسا
 تادرا و هموحم رالشاب هزوسن هگ دالشاب »

 «نابز هررقت ی آ سرک تقاط ےک هلیوش

 هدلاح یکیدلی وس علرس ؛ ردق قحهل وا قبال هنفص و

 هحرد قجهنل واهبشت هنسهناح و ذم تاکرح كرالتاق شعوط ناق

 ۰ یدربروک هدلو رب یطب هد
 دایخ ديما ؛ هک یدلیا لاکا هدنامزرب هب وا یتیربرحت كنهحول

 حج :نالوایلام كلاع قیاقح ؛ بذاک حبس داوا ال
 -ولب وا ؛ط ولب یناق ر ةو رسم یدشا لوح هنس هطف قداص

 صوب جوقروفرب شعا لیوح هنکنر قارپوط هدنفا رطا كط

 نیک سس جاقر رس وک یلکش رازه شموب هدننلآ كص ووا

 ینغیدلوا یناف ہد شغوط یکی ییک هدشتلا لراغاطوا « غاط

 ر و د فا
 قارباب قولوص شبج وا شمامهالک | یتغیدل وا یناق هن هدلاح

 ردا مصت هما تع هنو تكناشاع ةحولوو روت روک

 ۱ ۰ یدروروط

 2 ردراو ہد یلاحرب كرا عاش یدارعاش یمزج

 7 نیازخ تعسط نکرروط ررب یکیدنا قوس یلایخ

 یر هسلک هنغابا رار هلسهفاک هسراو یرهوج ردقه

 ندا اشام ییهحول مکیدا ضع هدالاب هلرتهج وا نعهروک

 ۰ یدبا سابع هجزکلان



 تصرف یدیلوا بیصت هدنمنع
 یهاش یدردآ اذگ هد وکر
 هدر تانح ربدقت

 ۱ یهاوک ردو كکنولع

 1 SS ام
 یار هناهجیدرسوک :

 لفاغ هدردا شوک یکخرات
 1 کا مثح هن زجآ

 2 لا یه را 39

 یهامو رهم حوا هاب هسک

 یدیسل وا تداهش یدزلک
 یهاتت دات هکلالجا

 كنماقم ےک هیتر وا یدلسکو "
 ادخار شیوا شرع

 هرزوا قم وروقندفرط نوجما كم ریتب نییزاب هک هدلاحرب
 م ورح ندکمرتسوک تعاس جاقرب یتابح مع ؛كحابص ینافنالو 13
 هایغبس : نالوا نااتش هکلنید N نوجا ینیدلوا



 تبا یدزم هک ندنآر هدرب یتندنلوت یب رام یزج

 نالوا نانا هزوک هم رکف ےہ « یدشا هجو هسابع ی
 ی

 انش طسوتال سانا نحو )
 ( ربتلا وا ناملار و ردصلا انل 7

 هرتسوک یییردق كاريك لداع هدارو اب ردیلعا عابتا هتسهدعاق

 هراقوش رویروط رضاح رارازم دوخاب زردا تکرحرب كج
 e ندهلو قاحوفر ردق كجهدا لوف هدیزب قاریوط

 قلافوس ییهدزب یدعا اف و كف هنارک لداع .رملاقزحام تفور"

ETN o a 
 "كجا الغا ا هه رزوا دتوکید تراشاز ؟نونلوآ
 دق.دعزاب یشر كجهژسوک یبتربغ كن رارادفرط هنغر كرابغا

 2 غجەزاب لاق ییش غجەزاب تح مادلق هاروش نداروش

a Eکا  E۱  
 زد سک هاب هر الان شعرو را لوید روا هزار
 درابغراص یهدنسهحشرح « یدلا هللا یسهچراب لادوا زج

 - هچران هتک وا هلساق نالوا شمام روق الاحو شعشالوب هن رز وا

 : یدلیاریرحت یتبب جاقر وش یکیدلیوس الاحترا هتبرزوا كنس
 یهلا تعنص "هدز یا

 یهاک كنرطف یدیا ناسنا
 هدک هماغه ره یدا یزاح



 ۳ تس

 لوغشم هلغمارا ییمزج ؛شقای قراراشیچ هع رب ندننیوق

 یمهیاس هدبوشود هنشاب كنیمزج یسایض كن هععش .یدیشغلوب
 اروا ادا د ى طهارت وا
 كموی هلقعشالقاب هروکهراداقتعا یکسا ؛ندرف هعکدوی ید یس
 ؛ یدکروا زار ؛یدتا نظروقج یداحرب ؛ نالوا ندناش

 یدریدشیکد یتلکش عبطلاب هدهلاسهلیسمکچ كتدععش یداکچیرک
 دن ؛یدلیا مکح هنفیدلوا نالف یداح هل وا هدرلاروا سابع

 ؛ردق قخهیمقیج هنجراخ كنءراد یکم هارا یییدوصقم

 .یدالشاب هکفلیوس هد «!یعزج یمزج» هللا سرب هیکسکوب
 توعد قاز شل ندفناه ؛یدنشنا یادص و یزح

 نوش نوت یییدوجو ندرازم هلتعرس ؛هنسهجردا لاسقتسا

 ۰ یدللیا باس های كسابع ؛يدریبض
 كنيمزج هکرا و یسهداف ه یدرضاخ یراهقرخ شب ورد

 حات هغلراص اهد هرکر "یدلیجا هلقمج بورک ه زق سهراب

 یهراب * قمریدروط یتاف ردق تعاس جوا یکیا ؛ سابع یدل و|
 یزج یدشارعوا هلبا ارجا یراریدن یکیدلی ؛ نوجما قمراص
 ییراهقرخ هنراهقرا ندر یسکیا یدلب هلوا ردنقم هکعرو

 یدرسوک ی رشم ه یمزج " یدنازوا یتفمراب سابع رایدیک
 ایضرب قالراپ ردق یدیما كنا رب ؛كيارک ل داع تند ما

 ندنسهصلن كنثیشتهسبا یزکف كنمزج یدیشمالئاب هکمتسوک
 سابع یمن هدلاحرب جیوقروق ندرارع ید ریک یدنک" یلاق



 بس ۳۳ بت

 - هلوا هک قوب ههش ! قجهلوا نوکریوا هسزلوا نیراب قجهلوا
 ۰.۰ !لایخ موقروق ه هدیه ! قح

 حور هدرارم ۰ ردلکد مسج وب هتبلا تبئاسنا !ریخ ریخ
 دال و ! ردلزوکر دق هن ریلی مک لهسلب هروکچ ور هرکرب زو

 ! روی رب وتن ز ردق ههریقح دوج ورب شفای ندنا ؛ندکیک
 نیکزحرب یر وصت یفیدناب تاماسر لزوک ا هک نون هداند

 !رویمهوس ردق ريق
 هتشدا ردهدلاموا قوذ كتناسنا را و ملاع هقشب لکد د

 نیسان كقوش ؛كقوذ «كلالحا «كلابقا زمكیدروک هدلاع و

 یکیلد مکج هلیایچ "لک یرب یدعش هک اقجا رتنکم رکهرازموب
 نوما اند رکوج هیساب لاوس هکئالم رولوا لئاز متایح "رابق
 ۰ مرریو ییاوجو ! توا مررو یاوجو هدهرلنا

 *لرابم وش زمغیدشارغ وا هله كنا رب ؛كنارک لداع طقف هآ

 ردنا قفاو هیهلا لدبع یر و ےیل ر هل و لد صقم

 !“٠٠ یا

 ۔القالض هنجما رارانم ندنسوقروق ناسنا ! ثیبح صوص
 هفعما رغ وا هل رارسا قیقحم كظ وفحم ج ول هن هد لسروب

 ۰« ۰۰۰ ؟كسروبدا تراسخ

 الاخ یغیدنلو رار هلقلوا روصم یتقالخا یدنک ؛وللاو

 هنب لب ریص هل ربص «یدنلیوس زوس جاقرب ؛ریتسوک هدینتآ اجا

 ؛شلک هنعقوم هدهرض وا هشی| سابع یدرافیج یتشاب ندرانح



 ؛هراب یهدندوجو یدالک ۲ ییفیدل وا یسهلک ناسا هل چ

 یتاحور كده هج رک هراز هلیص وصخ و ردق هب هلک هنار وا

 ؛ هلا هتاما هیت هکلب و قلیچآ هلراتفشم ییدکح نامجو

 سودرف ندنرازم نوا تیج بحاص ر نالوا هدنرطفوا
 .یدشلک هنسهحرد قل وا هرظنمرر هنماقم یهدنافاکم

 ریشرب ندنناولا "ندندوج و تایذوم قوچرتهسیا ندفرطرب
 زار نەک یعیدلا هسلا یدرارشیلاج هکعا شيعت هدتوراب وق

 رتارب هلکعا لادا ییتاییصف ثاعاوس 'یدر وخ “ید وا اهد

 تبسن هز » هلرخا ریبعناب و نایمروک قباطم هتیناسنا یضارتعا

 هدردق وا هدزر .تبس هراکج هلکه رکصند زر ةدلا هدردق 4 "راقاس

 «ینکلننکرج «یک رفوسلف نالو هدندافتعا « ! رغ
 :هدنرس ابن »یلفارب هنر هک كرا ناما كم وشود یفلطقوق
 "هفسو وا ؛تناسخرب نازک لداع اب ! هلدا یغاسنا رز یک مب

 كن رهرهج ؛نالوا لزوکح ردق قجهنا وا دع ینأث هاضاز

 لدع "درج نسح ؛ابح !ردراو یمکیکرب نیکرچ هلو هدهدنچا
 ج رکیا ردق و "نیکرج ردقو هب یهلا روضح ؛نالوا ققح

 ۰۰۰4 قجهل وا هل هدبویلوا هلب وا ۰ !زکجهدیک یهلبا هرهچرب
 .یرروصت كنر یللاوز «تلداع هرابحم# زدف هن وک یکن ود اهد

 راانیخ وا ؟ یدبا یلکد د ودغم ندنالابخ تههدنکو ا لزعزوک

 2: 1 تعقح لنا هداه یدل وا تنیس نوک و ۲

 ٩ یمتج هيل وا لاسیخ نی اپ ملاع زمگیدلبپ تقیقح نوکو ی



 علاقو ماطر ال وا یالخ ردق وا “تشهد ردق وا یزرح

 نات زکه ديرب هده وا دلررلسلن ابا هات ارت وكت هدنسدش راق عياجتو

 لر هب بس : یدعددیا قیرفش نادنرا ورد لناس رف ییرلګ روق

 هدنگا یهاگتشهد اہ لوعرب دیک اج و سک و

ek4 افتحا «یدالشاب هککا نظ هدننسهرا ۱ یتکلع رامایمایرپ  

 ؛یدلک هن رطاخ ی ربع قلیلناعک هدر وصت "یدان " یدهرا ل ر

 « یدتسا قلطت ۲ هنا «نوسل وا هدهربقم ؛كناسخم رب كيارک لداع

 تاب 2 وب "یدتا باخ .يدنوس وډ یغیدملوا قبال هب هبت مه وا

 و رطاخ هنا د س تالح یکیدلیا اا | هن دیک تت رطق هن رز وا

 هنس هلچ هسا وا دالح ر یرب ره كراهابس نان روک و و یدلک

 یعابا كنار لداع :هد ول وا درس هدل ون وا و قمروط یشراق

 تنا ؟'یدسود هن رکفقلو ی راز ر ؛نوسل وا هدنج وا

 ےکح دنعب دل وا لم هغلراک ادق هد وهب رب هلو قلا ییماصتا

 ۱ ۰ یدلیا
 هب دچک سابع هلبا لکوت و ےلست هن رزوا هعلاطم یکیا وب

 نس ود ندرر دلم ِ یدر و رارف هدننهد هب افتحا لاح یاب ردق

 ؛قدارا یتفارطا هلرلایض فیفخ فیفخ نالاق ندرا هلعشم شم وس

 هنګا هشارغوا هشارعوا یدل وب را نهر شکوح نادنف رط شاب

 نیک تير رظننم هن رکنم دورو ايو هماما نیقلت "یدریک

 ۰ یدنازوآ
 یدک تسار هش ر یناق "قوفص "یدنآ هسفرطرب یتسلا



 +! دش ین ناک نادنخ تفک كلف ۱

 ردیا قلشورف ٹیچر هناوا قم یتا ادا يا یک
 ۰ ریدشود هنسهف را هدیعباوت یدلکح ندهط وا

 هدنشاب هد كنسیکبا راهم رج نالوا یتوم بیس لراهراص»

 نوت نوت یرلهرهچ هلا ناق ندا نالیس ندرهحش رج وا یدبا
 رب ردق دلیپ هدنسهرهج كبارک لداع «شعاب و هنکنر فش

 رب ردق , لاله یرغوط هفرط یکیا هدنسهکح كناخم رب هلبا هطمن

 ٠ يدا شلاق قلقا
 . ولرد ره یسهارعاش تعىبط دحروک ییاشاعو ییزح

 هنوف كن رر یرادیهش ؛یدتا هبلغ هنغامو نزح تایسح
 نالق هدنرزو ؛ یی راشاب كنار هلا یارک لداع یدریتک

 هش ر ر : هدنروص كحهدا لصاح یلکش زبدلس یآ رافعلصاس

 تانسیکیا هل رلحاص نالوا هدنحما ناق كنهدیهش یدریدشالقاب

 ۱ ۰ یدلیا لصاح لکش رب لیطتسم ندنسهرهچ
 شه هراب یرلجوا ؛شعا حوم قاب » یدتنا هجوت هساسبع

 تبحم دوجوکی ؛تردف دب !رویزکب ردق هل هنغاریاب یلناشع
 2 وتضم یرطفسا تمدع درا لدی یم یکتا را
 ےظعلا لاو ن ! شلیا زب وص یتسهناشنرب لزوک هن « قالرا

 كني رادصقم هلاوس ةکئالم !مردا نفد هدغض و هنبراربقیرلن وب
 یربقدزاق*رلیدشل رب هلا سابع یدید «۰۰! رانوسنروک هليس هل وم
 ۰ ریدلیا عيدؤت هدعض و وا یهراجچ یکیا هراز
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 هرز رڪ روک یتغیدنلو هد هکلهم یک یاحهد كنسنات ح ور

 ؛ یدالبوط هربرن هتسا شلاق تایحراتا ردق#

 تیاب شیب رسو عیشش »

 « ! تیادف مکن اجو م ربخزب

 رب یک نالسرا یلهراب ؛یدناروط ندنرب قره وقوا نت
 یارک لداع یدالشاب هادعا رهق ؛ هل هنانکش تم واقم تلوص

 نوت نوت ؛ هیأت كنیج شتآ ییدروک هدنسهقوشعم ؛ هيا
 یشک شا یللا یربره هلسیتقو ؛ لر هلیسک تدالج ةر وارق

 ا فدل وا یبجن لسف كنیرتامرهق ارقان ؛نالوا لباقم

 یرلفدل واح ورح E جاقرب هدارهشیکیا هکهلوشیدلیا تابا
 دغ ك روف رال شن ناوآ شرب جت فی
 ار

 ر هلیسک بضغ بیهل رب نوت نو هل وک كتافلت ناخ حس ر

 القاص هنعئد یکناه یزکرلکشت ! زکسرروط رشا غوا لحلف »

 رای روف یدالشاب هدارف هد « ۱۱ رکھا شا ؟نکضرو

 یرلکدش ود هل يسوق روق ناج نالوا عضنم هنتبایغو لوهكنهعق و
 كفت شقلا یللا هنرزوا كنهراج+ یکیا "راندل وا هبنتم ندتلفع

 ۰ رایدتادنهش هدنارب هد یتسیکیا یرفدلاشو ندرب

 یلئاق كناخرب ؛ یدل هریک ههطوا نامزوا ناخ متتسر

 ۰ لرهزوس هلباربقح و ظیغ رظنرب قیدوجو
 !دش ریخایو تفر انف رحب »



 هل رالناص هلردبا بئاغ نوت نوت ینسهنادرم راقو ؛ هشروک
 سس, * دش رشت هل کاش هم وصعم و » یدال هب هبط اح

 ناحرب یدل وا كاج ه د« ۰ زکس ریدهزوک یمد)ب و سس یح

 هد یتیم قحراکی وکو !مداناخ صوص »دل ردسک تسد ریا نامه

 هلران و . راردبانظ یشریربش «ریلیسک یک كفا هد یو

 كنو هدهرص وا ی رظن ۹ ید د »۰ | .مشیفار هرکی اش ها

 نالب راص هه رز وا ۹1 « یدتا قلعت ۳ مس رز نالک هنک وا

 ۵م اس یه رپ رب ها هو ی
 یغوط ه وق نوجا كلهب یناج رەد « نو تانغ وا

 یغیدقارب هدرللکو ک ,یربندهت وا كناحم رب ردقهنامز وا یدارغ وا

 هدردقهب هجحردر و یربع كلم د روک هد دکلی ییرارادمس

 «رایدربدلاق یفاصنا و فوخ نوت نوت هلیسوفروق هب تازاحم
 ۰ رلیدلهراب هجرغا ندنتل ا كنسهب لوص یار

 ییدوجو هاب زا راک تفایتطر ات كنس هک رج ۱ و هرابم

 كیارکلداع «یدلکچ یرک مدآ جاقرب رغآ رغآ قرهلاق ندهرادا
 جاقرب هلبنشهدكلاح ؛رایشروف ۰ یدلیرود هنجوا یراقابا
 تاج یتسهربشمه كن ربهاش ؛هرکصندقدروط هدنجما تب هقبقد

 رب بوش ود یهیدنل و هدنابح هم رسا یراقدلاندنمشد و هدنلاح

 هنارا وځګ وخ معرب یعطق " ریدلسک روهتابارس ؛ بضغایارس
 ! نا رهراجمب ۰ رایدلیا موه ندفرط جاقرب هبارک لداع هلبا
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 لبات یسقرلت ؛یک لاتقا تصرف شلواتوف ؛ هلرتالوا فلت
 یک هب وامس تاقا ا ؟ 2۱ ران راب دنا ءااله ند رلئاص «زل وا

 ۱ ۰ یدریاک یچ وا یسیکبا هنیرب هکدلداعفدیرب
 شب نوا كنسرلیدنک هدایز ندنعاتسرب یزارادفرط ناصر

 لما را ا کرک احس یرفشارغوا لد لس یر
 "نانانش هععالوط هدساتس هتشلا ردف ةتماف یی راما نالوا ۲

 شاب كن ریدنفا هلآ ما هنا راک ادفو هلاد ره ردق كحهدنا 1 3

 ۱ 1 hE یادف رررر هدنرظن
 ؛هدایز ندهظفاحم ییزایدنک هلباامشا ییهدهطوا ؛ راس ادف

 نابرق یموع كران و ندنراکدلیاریس هنریدنفا ییرادوج و یدنک
 ۰ یدیاشمامنوقوط هلی هکرجرب هراهدازمش ردق هب هما وا

 نالسرا تفحتر شعروکناق ؛ رایدلاق امت راهدازبش هک اتف و

 ردا كرت نوت نوت یهعفادمو قرلوا ريهظ هشرارر یک
 «رایدالشاب هکمتسوک رال وص هن رزوا كنامشحب

 لفاال ندنعند هلتهح یراتراهم نالوا هدقعاللوق حالس

 قویلاقحا كنهمریدنقوط هرابرب هنرادوجو هکدفل هیت مدا یکیا
 یرلچحاهم هرک یکیارب ؛رابدشا غ وا هدابز ندهعیقد ال ۰ ىدا

 نانراح هراسهک ؛لدارا طقف رایدنا خوا یراشبیط ندهتطوا

 ا رخ 6 تاقرب هش رلللوص هک دلکحیرک ؛ یک راهغلاط

 ۰ یدراردبا تدوع لررپو
 يونان نر ندنسهن وا كنار ؛ یارک لداع



E O YE ار TS AEG FT 
  IY AE ESو
RR TOR OTE AEE 

 ات ی

 نابدر توا » لدام هحمدد « زراقیح هتمالس تعسر «زربلاق

 هدب و القای ههر هل زوس ۰ 1 مهدبا هب رجب مهقاب یدیشلک .

 یمرکی هن رزوا هجرس وک شاب هجراخ نوجما ققاط ینایدرت
 . ندنتسوا كنز ومواعاص «نوشروفرب تح یدلتاندرب كفت ردق
 در هراح: هقارزوا هردابو ۰ یدلهراب ینپاولا ؛قرات ربسص

 هلشاتم لاک هن  رلیدد « یدلاق دما ندفرط وا » ندرب یسشکیا

 ۰ رلیدلیا راظتنا هنلولح كنرلجا "هنروهظ كن را
 نا عرب یر دو هلو هشااقا هتدافا یا روک

 لد هنامارهق حاقر یرره ؛ ردق یکیانوا نوار ندنرارا دف رط

 روهمو كلافس شعروب ناق قیرازوک, هدایز ندیللآ *هلبا راک ادق

 ۰ رایدلیت 1 ی روف

 تعادل نت محا رمش ال اا۶ ن یت یال یدک

 نرو ناح هدرللو ؛هدازېش یکیا ناروط هدلکوت و راقو لاحرب
 هنراهللج تایم «قیال هشراعفوم هج وک ییلاح كلراراک ادف

 هنتسابر كنب راهقرف قجافوا ؛هلباهلار ورب اقدصا روطرب قباطم
 یرارکسعرسلوم لا ؛قج هلوا هنومن هراهب راح كوب لا ؛ اید

 ۰ رایدالشاب هب هعفادم ؛هدزرطر كجه ريش ود 4 هطبع

 یهدهطوا ؛ یربره كنعفادم باصصا هلییلت كیارک لداع

 ریشاغوا هلبا لئاصعفد ؛ لر دیا ریس هنک وا قیر ندایشا

 نالاق زجاع ربارب هلکعا هظفاح یتیررب هسیا ناحرب هلباهدازناخ

 ندرعفادم هکراو یسهناف هل یدنا یشتب هندادما هدکن رارکسع



 ی و ۱

 عياض ندنرهرا نوت نوت یرارکف یس کلې نعد «یسوقروق

 كاننرب زب یتیرا هناقشاع رظن ؛ییکر شما هدنسلجم هحناک ارب ؛ یدل وآ
 «رلیدلیا فو هنن یا ودا ا ربرب یی ز هلاقداص بلق «هنلا رام
 ها هارو ادا هه ا هاش نم ولت امو
 وش نالاق ترابع ندهققد اقرب نامه كنب رار ع طقف رایدالشاب

 فرص هکمروکیتیربرب هبوطه وط هدایز ندنبعص ینماتخ هرود

 ۱ ۰ یدراردیا

 هدکیاک | هدنا قارغتسا لاحو رنا تدم هعفد و

 رنک | كنا رپ رایدبا هدقعش اغوا هلب رازاب ناج هسیارایک هد هاب
 تیلقا رلیدت|تافو ؛هرکص ندکدتا فلت نعشد چاقرب ؛یسهنوع

 یا رادفرط تلاغ نالک بولیک ود ندفرطا تبرک | هگدلازا

 هب هظفاح ناخ دم تاکشوک ؛ یعاط كناحم رب تبقام ید ربلاغ وج

 یرک نوجا هظفاسح یتیراهدازمش ؛ هج روک ی غیدملاق یرارادنقا
 ۰ رایدزاشاب هکلکج دنلخاد كکشوک

 دجندیابرقن یخوط هبوبق یس هناعش رکسع “یس حالس
 قرهبالپوط یییدنک ندنلا یشعیغیدنلو یر دندمرپ ناخی
 فلت یزمدنک هر هدوپب هرلن وعلم وب نوت ۰ مهدازناخ »

 كبا زیکیدتا شرایس هیمزج ماشفانود ۰ ۱ زکحهریدتا

 هداروا كانیمزج هکلب زرنیا یغاشا ندهرنبوش ٩ یعدلک نابدرت
 كنه ردرا وزملاط هک لاقجا هدقهسنهلوب زرول وب یتیرمدا

 روتسم ندنزوک نشد ریلیکج هدرپرب هزصهرز وا ندسنخلنارق



 سس نو

 رب یر ره هددسیازا هدهجرد كج وبا لوبق تبسن هنسه وع

 شک برنا بسا نزاو رویا ادع لب هیت
 هماکنه لوس رب هدهجناب رلیداک هلق مچلف بار زیصخ ر
 ۰ یدلیجآ راد وریک

 یینالرف هرب ی یکی یدک ها كا رکلداع هسا ناح ر

 رظنرب بک ندتيسو امو قشع یدلراص هنو كندا ازناخ

 ییا هعفدزب قرەلوا ,هعفد یحنرو ؛ندقدقاب هنزو هلا تیغ

 مرویل وا .ببسن هککاله كنس ! مکطدام» هرکص ندکد وا:

 یر منابح نکرسیا كع ادف یمرمنوت هکتایج قل هقیقدرب
 زهد ا ر :نیزح تلاع یدید ۰ !ارونیدا هعاتضا

 - الا زر هنکیرکر ه هکیدالشاب هغمالماط هلتفاطلر یشاب كنزوک

 ییادغمولولاتاذ یارک, لداع یدریلیدبا نغ شغل وا قیلعت هرابس
 لاه ونعم وقرب هقشب هداند هدشلنا ج ور ماست اذ شهری

 ! مزوک یکیا كسرویلوا 4 » هلباهداعلا قوف تناکمر یک شلاق
 كجه زك هنتا رب هسسل وا نامز هل رد سو راتو

 ترابع ندقمال را ندنر ر یتنذل كنابح هداند۰۰۰ !هلدبا یلکد

 تاتیح. لاکا هدناکم ر «هدنامزرب نوعا قداصراب يکيا نالت

 نموصعم مه هلیصوسخ ۰۰ ! رولوا یمداعس كوب ندکجا
 تلود هدر هدهرا زرویل وا ادف هدنلو سدقم دصعم رب مه

 یلاعملیم یهدنبلق كنا رپ یدید « ۰۰۰ زفجل وا لئان هتداپش
 مول وا یدشا الحنا هر ندر هلارززوسو كلکوی یهدنحور



 یدبا دن خار ال: كليب یفیدلوا ور تلاع يعیدنلو هک"

 لات یا ناج كيب هنسمکچهدنا اور یوتاب رج نوت
 هدنناضوف شودرف كتبط لکد ناتسنار هک ای وک یدرول وا

 رولو شرورپ هلراهلاژ یدنا نیکنر هفوکشرب شلوا ادب یکی

 با و
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 هدنلالدتسا ترونصو هدافازرط كني روق ؛ناخ متسر 2

 یهداروا هدربدسفت یغیداز وا هروا ؛دجنروک توق نالوا
 یا حا کارو کیک للحل نوت نون نچ كنابقج

 نوجما یسیدنک هسیا ریلتوط هننایمازلا كن رکسع "ربغاچ هناا
 تقاس جاق رو كرهنوشود ینفجدیللق تان دیمار جھ هداندا
 هلا ندقلوا فلت هلتذا ولرد لب هدنک وا رادالح هرکص

 ر كنت كرهروک یرخاهد یقک ودنا نار هدار وا

 زستربغو » هللافیس لس نانه هرزوا قلوا یسه رج لوص
 # هدکب دیک وا كنوع ۱ شا :تنل ندنکل ر اهر تهافس

 لربژو هیارو زی ۰ رلتسیا كقزکب هشرایدنک هدر هدلکب
 زکچمهدنا مادعا هدب راب راقنانل وب هدنناب «هدننلغ واراتات لدنک هل را

 ۰۰۰ رربو یمما هلو ریزو مه هسلوا ینامرف كهاش

 یدید « ۰۰ ! زکیروا یرلنالوا لئاح هزکو کوا ۰۰ ! زکیرو

  یهراجم؛ رب ناروطهنسیشراق ندرلیج وقیتحیدلبا تکرح ندنرب
 ناخ متسر ردقهره یقاط ناسخرپ یدتا فلت هلصلف یدنک



 E OS FE e و so و و یر

NES 

 رویمهب رآ ندنفاطل كنارعص یکیدکج هک یدردیا اد, رللکش
 هراکزور ٌهقاس هدروبتسیا كا تدوع هفرط یکیدلک هرصهرا و

 اصر هدنزاج وا یثراب یدرون روک یک رویهدیا تموابم
 رابتتسا هدر هتبحج ناباوسر یراقارباب یرللاد یببا راو دوکس

 ۱ ۰ یدبا ناشیرپ ردق تكج هلب هل وا ناباش هغل وا
 ردق وا عونتع ردقوا كوا كوا هدنسیرپ هدنسه وا كنارڪص

 نوجا نییزت یرلاروا تردق ضابف هک یدیشلخب رلکعچ نولتم
 ننععاط هنسدرب هنسه وا هدشلهراب یني :ریمآ نر یئاحص» تکلف

 ۰ یدرونل وا نظ

 هک یدیا روم ردقوا نب زح ردقوا یراهمخ لرم ناغرم

 لباق قیرعت هللا ظافلا شلوا ناجرت هب هنافشاع نادج و یرب ره
 نا رارویشارغوا ها ماتهفا درالکوک غ قاوذا نالوا

 ۰. یدییلب لدا

 یتسهقرآ شمروط وا هنرانک كلی وصوا نا رپ هک ایوک
 كنار شعاب هن زد هدیارک لداعیدبا شمایط هدوکسمقلاض وا ۽

 ۰ یدبا شو وا نوچلا هسباقم هلیلاج ینلاثم
 یلاج الرهک ود هنب زوب كنهدازهش ینیرچاص ناشیرب زف

 قجهقیفد رب هاک رتروا نوتنوت هنسهچ ربنافصف هلی ندشن وک هاک

 یثغ هدنساشام راجآ یتنهچرب هنسهج نمهدبا لمح هننربیح

 :,یدرروط رولوا ۰
 یادیا هدهچ ردرب افص هدنلکوک- ۰ طابسا هدنخوركنارپ
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 زساف و ییتفو یتب نوسل وا هنتمرح ریمغب هنقشع هللا هدرپ
 هک تعاطا هکی ما مرویمهلک مدنک هعروط بودا توعد

 هد هن هکلک هکناب یقرهلریا ندعدب هن هد جور هلیسهقاس باذحا

 .تادع و بادع رم تایح هلون رويل وا ردتقم هفمروط هدنرپ

 كسرویروک ردلکد قبال هکناشققارب هدنس هن کشا تایح رج
 كلف مرویشیلاج هغماشریآ ندکناب هجک دروشود تصرف هک
 دابحا لهابه قهسرویلاق م ورح ندمربرب هحفدلوا دعاسم

 ۰ زرولوب یللست هلزتتاح ور

 « یی عع 4 تر وصب ميادجوت زاام ۰ ام هاص افد و تدب هل صاف نوح»

 :هرابارطضا هراشالت و یر زد كرا رمز كیارک .لداع

 ندنامز ره هرافالتا هرلهلداحم هراس سک هراققح هرارشح هراددهت

 ریه ندیشره ناڪ هدمارغ "هلمل رب هلب وا یعیدنل و هداشک هدایز

 یارک لدامل وا دم 2 هرز وا ینیدلیشالک !ندنسهدافا كنيح روق و

 هلاج یاشاننوح ؟یدرکتقو زدق تعاس.یقحرب هدي امنت مز رب هلبا

 ندننداعس كن رع هلنتهح كلک ا زف هود یرششت ٠ ربساد

 . یدشمتاب هنغات زمرک تعاسر ینتقو وسناب قرهلوا نیما
 ون شن رک جا جابه هر روک یا ارک لداع هدای ور

 ۰. یدردبآ نظ نخ شلول هلبا رو یولزوک
 ندنهاکشب ےک rt راو دنل وب راب دا هد ارګ هژبقوشعم هک اي وک

 E ردق واو ۱ برفح هدنروص رب اما یدراقآ وص قافوارب



 هیت 3۷ 9

 یدو دیزاب توپ ور ری اا نا یا
 هد ناولو هاب فقیه یدک زک امطقلت

 رګخ ن هقاب همغلنداف مکحمروبلرفخ هدنرب هتروا كنار

 ماهر وق ندعشادرق مور مدرن داق ردتقم هد هغ الل وق ج

 کب هکلب هزج مرولوا شراتروق ندالبرب یهراجبوا هکنوج
 هدیکلوا هدلو و مظعلا هللاب لدسل وا نس هدهرا ردا دصق

 هلا توم هدب وفاز هدرللاح و ی مرونعسیا لطفف موش ود اعطق

 وصف ظہع مروناص نلانیشد کس یتعراتروف نداذع یک

 كمدوج و هلب رانا دند نبش | شلسک نهج یاهد ژارربهدلک وک ق لخت

 ۰ مرویدا لمح هنب هدروب راب وق یریآ یریآ یسهزد ره

 راک رغد زد هرطاشحرب ثح هلس هدا بد ارت اکسلکد نکع

 کد نکع نوجا مپ كعا تبشت :دندشرب 3
 ربقحت هساک ه۶اب

 هسلهزاب یریآ یریآ یفرطره كمدوج و هسیوق هرمصنکشاهشا
 هغعاب یشرب هن دلا ندلا نس تح Ne E RU ونا

 هککیدش ود ه هشیدنا قج هقبقد رب نوچ ا ےب هب مج هیم هل وا ردتعم

 ۲ . ۰ کجە یمەدبا لئاق یلک وک
 ندرلنیداق كسدرم ! هعا ثلزستبساسم هنفشع هللاا ةا .

 یتیدل وا نکع یکدصقم تیا لمحت زعبقاب کس قلا یسرد رص

 هک رمس رب هنلا بان ەسراباب هب هلان وا هلا قیلعت هرللاح ردع

 تجر هناظبش - هل وازناح رکا ت ممظعلا لا همریاوتم

 ِ زدند رول قعهدوق وا



 منبوااما رولوا تجرم ناباش هساغوا ناطبش هرلباذع مکیدکح
 ! ماقتنا ماقتنا ! مهللاات مروبلم لاح كن نم شمرویطب یلاح
 یتهارک یاد یهدنمادنا یهدنروط هد وروط هنسبشراق هرک ر

 هدنول | هتل[ كع رلقابا هرکرب ع یھکح هیلی وس یشراق هنبزو

 میلی رقم هکنزو یری رد نالب اف ره
 لرظ داف موع یدراقیح تبحر عورمتمان هب وعلم

 هرلهزطاحم نس ید وق نالابرب هب هتروا یدمربولا  یدتا دار 9

 هغ الا یدردشیراف هنګا كشدا نب یدمر ولا یدرشود

 یدربدنآ هرانادن ز ییردار هراجب یدمر ولا یدتاكب مشت هنننعلم

 نوتب نوت یدلاق یدل وا طلسم هن رزوا یک دالج هرکص ندنآ

 زعشقاب هلاح یب فلاخم هکیرکف ینس یدمریول وا یدکحهدا انفا

 یلهرطاخم لا یکیا زعدآ مرح لا یکیایدا روبحهرانبشت ماطر:

 بوشالوط هدنراهاریش تلشبا لا كتبیصم كاف نمدغعاک

 یدتبا بلس یمروضح یزعاوخ هلتبقاع هظحالم رویروط
 هلا یسفن نالی یشبقاب یداح نوک چوا کیا هدهتفه یدمریولا

 ےب یکتعص۶ كنس هدیدع رویمرب ولا روی ردلوص یکلاج لک

 هنیلفاس لفسا هلبا همطا رب یریافخ رویشیلاچ هکځا دابرب یمایح
 هه یرادضتقا ناب رک طقف قو یشرب یالوف ردق كمردنوک

 دهن رزوا لکد نک تامام ود رار هلدنک هد ورات روق ندنتنغلم

 اندا یاو و تاب رفع رده تج زا دنا قونط هسازاو
 . قجهلوا فلت رارب



 و

 حوا رویتسا كمريدوس ییدنک هلبا رهفو رج ۰ كاج
 مدسزل و هراحرب ونک یاس کج هلک هما م

 هدیدلب رخ د تر رس شیر ییمدلوآ ردد هل و
 ندمابؤر یک سواک مهسو وا ۰ ید تیک یدلوا نهج هلبوا
 كنهن وعلموب ینبای ! قحهیلریا ندرارم یک لع اس مدسرک
 یدنک ندنآ نر و تصخرات لو هراجر هشراتروق ندنلا

 ییزو قجهقیقد یکیارب هدکهسلک فای هام رراتروف یعدنک

 یدرولو تنوکس زارب هکلب یناحخو كلک وک مهسلب هروک
 رولي ادخ كسر نوساوا نعاس مراب هد ودا تجرم

 ! دادا زو دوق را تیر چک ادع نان ور عاقل کیدکخ
 لداع / تج رح

 عهدنا دادعت هلا ناره یعدردر یکناه

 عهدا دا رف دیک نم دلدسازعا داد هدنس

 ۰ یدلا یبهرک ذئوش قرهلوا باوج
 دن | رک لداع ندناحرب

 -الوط هدنشهق را شف وا قشام هنلحا لکد کس نداقو

 قجهلوا رّوک یمزقاب هب هنآ هرکرب مجد اب رویزک بوش
 ابع یم روک یتع2 یکهدکروط یرون یهدنالاج یرازوک

 یکفلناوجو كنس هلیشاب یدنک ی كجهلبزا هدننل | رام ریدلی
 روید یمییمولوا ندن ردنا طلست ردق وا اکس یزعا هسیاعم

 " ندنرش  روبتسیا یبیفلقمآ دینمج یابغ هدبوتوط ننس هقا



۰ 

 زا یار ن ا ا ندمجاب

 رار زکه سقبچ هنقوف لراکوک روبلا هزوک هدیغیلدالج هدلوو
 ۹ ۰ زئاشب تعاسرب یزس زکه س هنید

 مر ردتقم هقشک هکزکس ریل هیقشيا هدیزکتک رح رب ندننلا لا

 یقمردشالو ناق كیوک هعلق ۵ لی ادب اج حزب مهس رب دشا ا

 كلام هللا یزس ردا تاکترا هد یماشوا اما ریلباص مّوشم

 لدا لواعراف ندر ل لآ هکشاب یکلقع مرلبا ماست هج

 ها رب ندا رک ل داع

 ! رول زا 8 ناطش مک وک كلم شب هم دادا

 طعف مرویمهلم ردیم# رک راردررتک نونج نوجا قشع

 و ریست هدماشفا و یفلدراتروف ندنونح یتاسنا هد رللاح ضعب

 هد وروط هدعنراق یک هنابصلا كلمرب تللابخ ۰ مدلیا هب رڪ

 شهر دلبج ردق هب یدعم یب هسعا ظفح ندرابفآ یدوحو

 هراالب هیسهن یب كلف رکم ۰ ؛لدرروک شعالفا هرررحز
 مکجهبیم هیلیوس یلاح !فوا شهاراب نوا قلوا الت
 ېک توم روپ دنا مس رال وخ ف ومر يهدد هاش وک

 ۰ رویلیسک ین كهدوجو ییانعب كملف رویک وج هع رزوا

 یدیاهدمای یراق لوا تعاسرب عهدا فیرعت لصن یلاح هک مع
 0 ۰ نیقناچرب یعاب ید ر دلا ندنسەرهح یراع هدرب نوت نوت

 ا بداءوس هدنروضح جج تفعرب کی نوسل وا رهن



 بسا ۷ تن

 یل كنتريبس یکكنس نکرروط بونیزک هدنادیم مس رو

 رب نایزکب هبیحز یلنوکزود هللا یفلضای زسح ور كنسهرهج
 ۰ نوبل وا نکع لصن كعالبم هراکز ور *هنوحعا

 یتفآ دلزکجانص نجح ؛لزکفلغ وا نتمنا ؛لزکج وز

 ! زکل وا غراف ندناضرب ندن هدزکنوسشود یتا لوک اشا

 زکهسودبا رارکت مدنرکوا یرلاذا زککیدتا ههراجب ماشقا
 ۰ جهل وا روبج هغمریدلا هرابابز یعاقتا

 روییروط دنس هدلا زکبوتکم زکیروش ود هزکشاب یزکلقع

 ره هدنن ورق زکه سرلا هناسا یزعان تخت ہد ےب هدکناخرب ًاهدر

 كنا رب همت قار مدارا دعهریک ندزوک یریآیربآ فرح

 -ردبا فالتا هدلو وب هدیفپاما مردبا نیمات یزس هلبا نیم هتنایح
 هک مدروس یتسافص هن كنايد ًاتاذ نوسلوا غاص ناخ شمرا
 هدرولوا دیهش هدزکیلا هسزلوا مه مهنچاق ندکقنک هترخآ

 ۰ مررروک ینتافاکم ندقح بانج

 یالوق كمردتا ےس كمر وبردغوب ر یب مریسا

 و هک کلی یساروش هدزم طقف مریلب یتساروا ریلک ندزکیلا

 ول رد ره قیجا یلابقتسا ولردره راو مردارب هدنوزف نوک
 كن سصانع شمرا و ز ونه هشبیم رکی اهد یاب سضاح یابقا

 تداعسقیرع تدم یتورت دعتسم هغماشأب ردق 4 یعسط رع یلاح

 نا یاد ف هدنو ےب هسیا ند هه نکیا یفاک هکمریک هدنڪا

 ردهدنلا دغاک هساک مزال كلک اطخرب هلق زوسدیا قام ا



 توعد هنبراهاکتهزن هدبوچآ یتیراوبق تنج ییهراجرب یلغاب
 ندید مهس وا ریش 2 ! ردقلرادغ كوي هن كا
 مايتعا ا هنلا لامآ صخا ناسنا مدردا راظتا یت وعد

 ۱ e حاتحم یمهفیلکت نوجما :

 ندقحنا ملک رک ا | ٠ لکد و یعاشفاو 0

 ۰ مهلوب هلیسوهن هنابهن مدسلوا كجهلک
 نوحا فو ا .ناهبسل وا ج هیف کی کلا

 ردق مرد ین ا هداکس طقف ۰ زئاق دپا رسک ریو رق

 هددلک را كنس نوجا كنس ییبشترب ا هدهرطاحم

 ۰ رول وب تصرف دصک نراب ۰ م رویمد ربدعیص هغد ولردر

 مهتا كَم رب و تالبصفت ندا ات د| ریبص دنع شع هللا 9 مربلک ا

 ۰:مرافروق ندندش تک وا
 عزا سپ دنس ون ۳ ۲ قاب 5

 نار چه رکید رادید یورجز یاو یا 0
 4 1 تروص ظ

 ( هرابرهش ندا رک لداع (

 يالا مکیدرتسوک یرورضهزبب را رارب هلیلاحو الز اب

 هنآ ê هدنارا قملوا لثاق ه E .ا ًادج هن رله راما تب

 .هدنشاب تردیمر 1 هن داقرب هدنشاب قرف / ربا فق وت دكا اک

 : نک ملس هدزس هتبلا کج هبهدا تب مدارب

 ر یهلا یک ناک رپ لکوکرب نالوا فصتم هلبا یلاعم لیم



+ 
 ا

E 

 ا راكم وه وم هرطاخ نالوا هدب اده یدیشفا بای یمن دنس

 یرارسح كلن وك شب ج وا نوجا قفلابص ندنرش كن هناخرب

 یه ون وق ود ارام یزعدنک ندعس واق ٥ هزگ رب رب ِ راشحا

1 4 

 هدکهسلک هعاب.! دلد تک هعرطاخ یه وعلع نوهت ! فوا

 هم هط وا 1دسروک. یلاح نت به ۰ قترارح لكمدوح و

 ۰ كسرشا نفاق شود مردلپ رب هدتهايف نانا
 دصق هاج هلربسش کرل هاو د, 1( شمرویوس یتس

 هسرول وا یلونسم ظیغرب یلقح هک وک م القاص ندنس ۰ رويدا

 ندشوا ! ریخ ۰مزسیا قع هنشیراب قلیحتریب هلزلنالسرا
 هلب وا اکب ! فوا ۰ ردلکد ردتقم هغلا یکیاب رابغ هرذ رب كنس

 یک ر زا نال: هدنتلا كعاا یر رخ ! هللاب ! همر دنش ود راش

 كنم زا درده یلامصف,ا كسرولب رده تب / مرت

 یزریا,یزیآ - ۰ رویغاب رشت یربآ یربآ هنسهرذره كعد وجو

 ربص هدندنس مرویدبا ربص نکیا هلو هنب روینالپاص رار
 همرب و كنر هربنخ نوجما مشاب ؛لهسرویوس یتبرک ام ردنا زانن

 هلن قجهلوا لصاح ندقل وا بولغم کا ! هللوس یثر
 ی زغجهل و انف نده وط هزعررب مه ! كسمرویلع
 د هد زا یعاشا ندشاب یک یتدعم ورح نا هشت هلعحاب هزک رب

 ۰ زکفجه وا فلت قرهلوا نواز هدنسهب كفلار ریکج هلب
 مارا نشت یرابا-تاسرونتسنا یمکیدلک هاب دصک و



 بین ۱

 هدنوسلو تفخ زار كلکوک كنس كت ۰۰۰ !هلنوس اکب هسیا

 ! یفاصقا ۰ !نوسلغی هلک وک یالآ راب كملاع نوت هسرتسیا

 ربغت یهدکلکش كەس رالفیغض نوجما منب نس ؟ رده كرلانغتسا وا

 ییریاترب قحافوا داع کب !! ردا باا یعنعاطقنا كف

 ۰۰1 كس ردبا یمههش هدمکج هل. رادتعف ندکلابخ یهدلکوک
 قجهلوا هل هلغلوا ضراع فعض زار هکدوج و! هلهاا ۰

 رویب ربکرللکش ردق وب باتهح ۰ ۰!ثاجهدبا بترت یم ا وزهکنسح
 ! ادر وک یتکیدلکل لخ هنفاطل هدنسکناه

 هم وا تر ELAR EE 3 م هن التاق هد هک اتغتساو یداه

 یدنا نارصه یک توموا ! عهدا دع تافتلا لوی رب هدینا هلی

 هاهسزیجا اکب ۰۰! رنلک تقاط لصن هکیرزوس لئاه لئاهیک
 هک مل هت وط شحروک هداف هن ےک نداشت ! كسم زعجآ هدهنندنک

 یعببط یسریو هبلق نوسم وا هدیررض یکیتیدل وا یسهشاف
 ۰.۱! ردراو تفاطله هدکعا رابتخا ییرتذا هدوهب نالوا

 دیاقلاق غاص ےب هسرولوا لاحرب کس نوسمزسوک هللا

 هل یس تکلف رنو س ربا یمرازمول و ! ردیمراو لافحا

 ۰ نمهراب وق ندنربرب "یرهرلکوک

 كسرویدا فازعا ؛لدنک یککیدنلک ۱ هلبایزاب هلا لابخ
 - هلو قح هناکش ردفوا د كلن وک جاقرب ہد لاح وا

 ! ت رلب

 - وزرا هلرعلف نمزابتخا هسکدتا راستخا زمدنک زب ینارحه



N RN, 

 نوسلوا هد وک ک کس یزهررب اه راو تیر هج ردوا س

 .E هنج رابتخا یدنک لک د زروبمهروک ر

 ۰ ردیمد رت داریلیکچ هد یعونوب كنارچه

 رب كنیداج مکجهیمهریتک تفاط هلاجوب نب مع هلیوسنالابه
 کوک ولردر . یکلوا هدنما ترسحر یراتخا نوجا یبوه

 هی رغ وط ند رغ وط هسدنک نام ژقیدرو ابا روبعا لوبق

 هکلاص و دشیبخ نوسلوا عراف نیش کج دا ناب یم رفت

 نالوا صوصخ اکب - ۰ رویشاب ندمنابح منب هجقدل وا عنام

 مرویدا سابق روشلکا هلکنا شکا قبح یقاوذا
 قد وب کوک زار ! کا ماشقا و ۰۰۰ ! تیا تجرم

 a بهدنکرخ م ی هر و مع زارب ۰ !نوسلو-

 ڭم رکفیاوق و كمرازوس ۰۰! هبا تللزمستبس

 ۱ .كيرالک | یتکیدلک للح ردقهن هنطابرا
 کج فارم درد ( : رعش) مرظتنم هکرما عهید ه قاب

 ر و باوج یعطق اکب م رسا كلوا ن ۰ رادتفا هدلد قو

 ا یارک لداع

 ۱ هیارک لداع ندناحم رپ
 .روناص یهدلاحرر تحاراهد ندکدنک ینب زسنجم

 هعارطضا یاتسروویداراتیاکشیآ یآردق وا ندنا رسم هک كس
 هدوربهراب نالبجا هدلک وک ندنغلن وزع كنس مزجاع ندلمح

 زارگاترد 4 بل قوم ی ها مور ست اف لا



Eقخ هیم هلو وط كح هم هل هدهدناق نامجو ا  

 یروهظ هدلاع و تولع سحوا ی 1

 يدر
 .كنقاوذا یرخا ةئشن ییسافصر كنامز ميدل هراق یدخاک وش هد بولا هرظن شیپ یکلابخ مرویلوشود زبیر ویا ه رجتهدزعصت

 ۰ مرویم هشیکد هن رلف وحكي ۱ 2

 مزب مرویلوب تذل ردقوب هلکلایخ نکیا هدنجئا نارجه
 یک ندا ےک راست کلا یا و کا
 ! كسريلب ەدى

 کرا نامز زمگیدتسیا ا نوت ! رده ناره ا !فوا

 تیز ؟ یکد نوا كلا هدراو بیقر هدهرا ! زکج همر وك

 ۱ ! یدیلوا رمق هنغجه وآ
 یتیدنک ن مهیا ه شمروب وس ییبرتسبا هل ندرب هن وعلم

 . هکچ یتسازج هکمدنبا فیلکت یع ینسقیا تبح 6ب مرویموس
 هکروییدبا دوعص هلترارح هجردرب هعشاب ناق هک دن وش ود یلاخ

 هکببم كنس ملی: مرویدبا نظ ثجهلوک و د هرارب هدبوی را می

 نایاش هناسوه كنا مهسلکد یشرب رادنی ردق قجهل وا قبال
 شهریردل وا قشاع ۰۰۰! للا ناصس !عیمقچلا هدردق قحهلوا

 چ عون نربدل وا قوشعم كتب طف مدروک قوچ راتب
 ! شمالقالص نوا ےب هدییالب وا تلف رهاظ مدشمامشیا

 قایلشا ردقوب هد ن - ۰ قو هفاسم مدآ ناسکش هد نمهرا



AE Eتن  

 نارجه توم هقیقطا یف !مکجهشود هنقارف هن مهسلوا ! روی

 ۰۰ !كحهدبا توعدیییدآ نارعش طوف كح هم روس هز ی

 شهدم 4 ! یدرقل زادکناح هن «e ! یدبا ناره

GE 
 لامه یافعضزجام لا هلا هرابخ یلتردق لا » اب «

 ي ناهر ره هفاطم تلادع هدنک وا تمخ رظن هد بوډا

 شا نوسلوا هنتمرح هقلطم تلادع وا قاربوط هرق نرتسوک
 ندعلوا لئاح هنلاص و دب الا ىلا كحور ییا شلدارا

 هر

 جا وک هن ! همهاو قح هیلوا 4 ! یدبا نار

 یک یرود یتاقوا  یناق یک یدنک یلاوحا اب
 لصاح تدا یبهدننارحش زکلاب كنيد یابد نالوا دودح

 نالوا یتجمم هاکتهزن هنب رالوق كعرک یالخ ۰۰۰ ! قجهلوا
 تبح هکردراو ینافاکم هل لوي ندهناششاع لاص و هدنرخآ ماع

 نارحه یدا رع هدنوسل وا رص هایند یاطلازعا كهللا یک

 قئالع هکر دک راقشاعوا قلراستخ ! هآ «نوسلبا راذک هدنجمآ

 قاوذا - ۰ رارشپ راق ههولع حاورا ردا درحم ندهیاعس>

 ندلاعرب هدنآ ره یک رو - ۰رارولوا قرغتسم هتبذاذل هلاج
 قوش ناهجر هددعفد ره یک ,لایخ - ۰ راردبا لاتا هلاعرب

 ۰۰۰ ! رارولوا ردتقم هنداحما حارمشنا تنجرب



 یتسهرهج مارک لداع هلبرلوف یکیا یکشمرتسیا كار وصت
 ۰ رایدالشاب هماغو قوش تبععرب ینادج و یدراص

 كح سلاح نالوا روتسم هلتصم یو و كتر هلو
 .هدیوشیلاج هغچلآ هلتسفن یدک ر قعشکلاق هحاضیا یتلاوحا

 لرورپ تفع قشاع یکیاو نوچ هلوا ندنلببق قمر دل وص
 .دکعا نیعت بح فئاطل یراقدل وا بایهصح هدافص مز وا

 ۰ كردنا لیک وت ییلب كن هعلاطم باصصا

 .: هنا رپ ندیارک لداع
 شتارب زوسلد ردقو ؛لراظثا باذعرب دیدش ردقو كقارف

 زکسیلهلوا رود ندکلاج یاشامت مرازوک ۰۰ !مدرلعب یتغیدل وا

 ,نوت نوت هدشلاق هدررازم هنس ناسکس مدوجو یدل وا نوک
 .دسقرقار یسک ۱ هد دنیآ روی زکب هرات شعوط زو هعلوا وح

 كتب لصن کب هلا لاح و !تاهیه ۰ مرویفروف مدمدنکیدنک
 ! مج هباشاب لصن ن هسردبا عاطقنا ندن كاتبحم !كجهدبا ماود

 د ودح هلا هلصاف رب نیعم كس رلنامز تلصاوم ولرد رب لکوک
 هقیفدوا نوسنلوا ددع هلبا هقیفدر ولو رویقسیا یتغیدل وا

 ۰ ! روینروک نوزوا ندننایحهناسنا

 !عیلت د كج هل وا نوجما كنس ۰۰! مرول وا !قو یررض
eنکا ۰ ردحح ره هب یدبا رع هدمدنع كل وا نوح ا  

 هدنچما قارف مایح هاب هن ! هقارف ملاظ وا ۱۰۰۰ ! هقارف

0 



 ی

 ۰ یدریریدن آ یتشیروط هدهرظنهرب رخ هللا سم نایاب ورغ
 كنه وا باتهم قرهلوا فداصخ هنتشیتلا نوا كنا هعک

 میس - ۰ ریدبقآ رو بالیسرپ یرغوط هلخاد ندنراهریم+
 لصاح هدابض فاطعنا هدرتک هزارها یتیراهدرب كنهرجم+

 یدروشروک یک شک هجوم رو بالیسوا ندراریغت نالوا
 كس را هناد مبش ندای نالک ود هب هاب یهدنخراخ كنهطوا

 هدافص *هربسم وا تعط لفط لرهلتسک روت هلم رب یریره

 نییآ رهشرب هناموصعم هلیرکجو شتآ ردق یکیدلی هبالپوط
 دل لک یک هددما هلبضبف درام یدرونل وان روا

 هنتلاسح نارا دیمتاقار هنتّزک ردق كحن ردک هدنفوف كتعسبط

 بوقیج زسنقاط و ربص (رعش) نوجا نعاشرب نالوا التبم
 « هننادنخ بلایوک لنهصع ریغیص هدنخ ۰ ردنا ادب ید لکرب

 كا  ضرف شبچ هلا نانهج ناخ ماع یییروصت

 ۰ یدیا لباق

 كج هلینبد یهاکتهزآ رایرپ هلو تردق شیاشخ هکایوک
 ردق قجهنل وا دع یروررسروس رلکلم هللاناکمرب فیطل ردق

 تاق رب هنسهناموصعم تفلا كقشاع یکیا وا ینامز رب رورحور

 - یدیشلنا ناسحا هنعیبط ام نوجما كمریو تفاطل اهد

 رد تقم هکلتونس یدرقل رب چ یارک لداع هلبانآگرپ
 ینیربرب هنس هچش واوحم هدننسح كنبربرب هجراهقیفد نیزتسقلوا

 ینکلازوک كناویک هلس هقلخ هتفچ ناخ رپ هرکص ندکدنیا اشامت



 ولرد یکا مح هل وا هاله هنن مهسا وا نتماعا و یگ ورد

 ر قحافوا قمراتروق یتتابح كنهراجم: رب شلاق هدنسهرا مولوا

 ردخاتح هنکتاغلا رظف

 دنا رم مطب : قاب"
 دو و ۱ یک ناک رای یر

 نار
 و

 « تسنا نم یادخ ےتفکو متسرپارت

 یشزازوکو لرهلرکح دنسهشوک  كنسهط وا یارک لدا

 نده راظتنا فف و یک ک راکت دع لاله لر جم ی

 لدام غالبا رره ناخحرب ندبشراق زم رج تعاسقحر

 هاس هدیاقن هدیراح قرولوا رب ام بل وا نوت نو كتا 9

 یکیدلی لما دیعلا حابص بارک لداع هسا لئاه كنروب یدبا
 ناخیرب طقف یدزتسوک هدنلکبش مام رودرب یلاض و نامزوآ

 یرلهس نانلوب هدنرزوا نامه هاف یوق هد ورک ندهطوا

 هدشلریص ندنلع هلراسابل ضاس یکیدننک یعاشا ند رافو دنا

 د رګ ندنراقا راب كر هب روب رغآرغ یک ره ربا شلاق هدنجما رون

 نامارخ یلزان یلزا یک نم لان شلوا قرغ هرلکهج هدشعا

 ۰ یدروط وا هدنناب كنارک لداع یدلک یرهلوا

 هلبسهرهچ یناروت نالوا لئام هیراص كنارک لداع "
 ہد راحابص یلاوه قیچا هرکضعب یلاجب ضای فاص كناخرپ
 یر نکیا شا عولط یرب یکربشنقلاق هتفاطل ناتا هلیربر



 مت 4 ی

 مروینب نوا كیا بثاغ یقحار دنلوب كمروک یک مکیدتسیا
 یی نم كلک سل وعد هکناب ۱ نمهتسلا باوج هع وتکم

 رعش ! تكسرولوا شنا ابحا اهد هرکر یکناخرب لهسرقارب اک

 دیفامعم مهدا سوه هربظنت یزکزوس هک, 3 د ردتقم هک يوس

 یز زکر عش ردهربظن بیرغرب هزکتآرج هدلاح تقبقح منکر ج
 مدشمزاب هدنسادتا كم وتکم ییکحهلب هدا لاصبا همدع راز

 تایلعف یکشیدل وا ندژلنامرهقنزک هدننو یتفک ًاتاذ هی شم

 كب مولوا نونا لس یعیبط ندزکفیدل وا شا تابا هل
 تابح قحهظل ر ردق هب دعم ن نکل هل وا یثرب مچ روف

 یب متأرجو ردرلنامز غیدلوا رهظم هکتافتلا هدوا قد روک
 دغم لک !یکی یسانداهد نوای هلب هدبا مور ندنافتلا وا

 هنییصم رب قجهنیجا ردقرموصعم شا لاح را تقو یعیدالشاب
 طف رشود یسایض تاشنوک + هل نمرب مدلا هعزوک ییتماغوا

 زمهتسیا كعاقلعت هلیسوقروق قمردنالو لکوک یربظن كناسنا
 - هلوا قبال هرنداف زکسنلکد ناسناهدنریسمشنوک هدنروص زب

 لاقحا ۰۲۰۰۰هک لاقحا ندراقابتشا یکیدتا ضرع هدلو قج

 اهد نددت ضع جابر ! ع هیای هن زکسردیا هارکتسا +۰ هک ۱

 یقحابق مکح هبلیوس هسل وا تقو هنره یلاح هکمادام مدلو انف

 ےب مه كنس مه یعسط قمالقاس هدلاایر *هدرپ كسحتدمرپ

 * رويل وا راغ هرجحردق
 هک لاح مرول وا لاله هسردا توعد یکترفش منکر ح
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 ملک هکضایا قرهبهزا یس كلاما لوا روتسع ۶ کولو ! :.

 هدرابرهش یزورض هدنافالم رویلک كنار هک و هنیشیا
 هزاق هزاق یهدفهذ هکدلک هکسلحم ۰ ۰ نی قحهشو

 یاب هدرویمهدبا تراسج هکعا برقت هزغاب هلس لا لوخ

 رده سو 6 وا ناشالوط هدزج وا ! Eهرع ری یتنا ره مب

 .زروی رب یبهدو وا یتبخقاوذا یناخ وروا مکیدلی ی

 زایرهش مهلیغاط نکرا ملهسک هصیق یتح نامز زمکیدشلرب
 یکه رد مکح هلک ابنت نهرکص ندکدریو ماتخ هبهرک اذم هلبا

 و تعا بئاع یمدنک یدنک .لبا تاذعحا هکلاج باقا

 مکج هلک نوجا قع “راق هنبراملاع 2 8

 ئز ردقهحابص هک و ردع رح یج روق نربتک یعوتکم
 یا هدنحا يارس هقثشب ندنا.هرکص ندشبتعاس كح هلک وا

 زلادوج ورب هدقایا ؛زوکرپ ۰ ۱

 هدماب ور نب ! همون وا ! كسیمرو وا نامزوا هدنسهسقو
 مهسا وا قاتسشم هدایز ندکلایخ هکلاثم نایلربآ نامزرب مچ

 ربصح هکلیخت یمرع نوت مدزمهتسیا قماناق یمرازوک هقیقدرب
 هج راتعاس هع د وج و كفش ود قجهقیفدرب یتس هک سیم ریل مردبا
 تنوکبس هدایز تاقا كس - ۰ تحار هدایز تاق, ندوه وا

 ندنک وا كمزوک نامزرب چ كلاثم هدابؤر طقف روب دبا شع

 اهدیارون اهد ِتحیناح ور اهد یناعجاهد ندکلابخ نابلربآ

 یس لعد نوا كا تحار هوم وا هدرویانروک یتادجو



 ٠ زویتسیا قو هد لب ااو یی ۱

a 70 رم  

 2 سا و

 كلاج رد راو 3 ین ساسفنا هدکشجح یاو

 كلابخ هدمروبلوا كاله هکر هدهعقد هګدل وا رود ندمزوک

 ۰ روب دا دضاقا رکید حور ر همدوح و هد ندم طن

 كم كرات و سا مس هلیکنر اکنر شیارآ

 یک یزاهرظق ناسین ندمرازوک هقدل وا زاس هولج هدلک وک
 ولرد كس یک تتح ضار وک روسلکود ترسیم برک

 ۰: رول وا لامالام هلاطل راه زا

 طعف مد ردننشدا یهدل وا تذلر , لوب لا هداتسد كتم

 . وس مدرن یغیدل وا تذل هعشب رب رکد رلابد هلي هدناذع

 نایرج رارون ندملق هشسلوا ناشوج راح ور ندمن اهد میل
 ! لک ۰ نجهیمهلوا رد هر وصت یمادجو قاودا هن هسئیا
 هتنازکرب ببرطهن كفشع هکروک ایا هلکوک چآ یهنیس ا لک
 قا وذا ردقه كنهساح ور ما وع شما كلام هزاحارب لوس هن

 ) یر A عج هبه-طقنرب لصف هسیاراو یقیاد ردق “هن

 داسحا رکید روط ر هدقل رادغ كلف كسکح هلک لصف مروید

 یاتف از شلدارا نوا كعاقرغ هنناضووبف یلاع شعا
 كسح ور نس قو یرورص ۱ رو زلفاص ه دنا ظ نادنزر كف
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 ندمهنیس کوک منج هلو الاله هلیسوقروق قمرچاق ندملا مدمهلوا

 و ۱

 رب مت جا
 بر ی بند A شمزتسوک لیلد یهدبندن و رم ندو

 هعفد یک رپ ه هزکناب هک کسبه ردبا ن هرظ E هدنادیم ما

 1 فداصت یز كمراج ییفح كعاش هج ؟ کیر ا 7

 هم
 .هنل وادع یتیاهكناکما هروک هنداق رب !یدلک هم رطاخ قمایق هرکس

 ایزو 2 هد رظن مدمس وک ریل دعب هدراهحرد قح

 -هرطاحت یزکسفن نوچ ےب OS زیبا یدل ها | یمکح

 ۱ هر رکسروی سوک هلکعا افلا هم

 هلکغا .ناح ملست هد ۳ كلوا هدزکلو هلاشنا

 نالوا ییقیقح حور هب ه راج؛رب اب ! تاپه ۰ مردبا تانا تک

 تذل هدانزندنابح هدنتوم اا ناح ملست هدنعاحوف كناباح

 . ۰ ردیمراو فاصنا هددلف ردق كجهدبا بیصذ قلو

 رون قنیطا مسج !لدشود هرتکلعو نوچ نس ! هآ
 یشیا ه هدنجما رفاروط هرقو بلکلمر قولح ند یل

 هسنوجمآ ےب هلیوس هنعشع هللا كدلک یوچا ےب یدیا راو

 طقف راشعد رهوج هناح عهدنا راشا رشکشپ ولرد ه هکمودق

 مروسروط بونلیوس یلد ید ردقه ! قاب ردقوب یت هد
 تالاماکس اهد روفار یمالاردا هدناسنا كتب ! مع هباب هناب
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 هدندمحن وس ع هیلیوسنالابهن طقف مر ویل یمکج هیلیوسهن ندمت ۱

 بارم ۹

 كن رر هسسیا یرانادجو "یرارببغ ؛ یرارکف " یرللایخ
 ندسج یا ودا كود ود هنلاع فرص قارفتسار هژمااج یاشاع

 ۰ یدو تقو هفعنارغوا هلشر هقشب نداد وس تدناح ور

 كن یر دد یر 2 كجا زم تعع "هدزادوس یکا هل وا

 قاوذا یراکدری هنسههلوا وح هدنر رب یک نادجوو حور
 یفدابطل تحهدیا طاشد زر رهدنح یرلکلم هعصح هلام وصع»

 ۰ ردا ور دیس وا د ودعم ندهناح ور

 سس
 قوس ! زکسیمرولی یتسدصف لزکنکرح مدوق وا یزکرعش

 هاشرب ندیا ركح هناریا هجوق نوکو هنب شا ریسا یزس اضق

 یدنک هزس زکنابارم زکسرویروطوا هدنبارس كناشیلاع

 یم ر هلکز س رويدا تیاعر هدایز ندنسایرقا - ندنرلهدارهش
 دوب دنا تبنما تسهرشمه یمرح روبتسا كعمرک هنالواقم

 هتسهرشم كهاشداب وا هسیا زس روب ردن وک هزک هط وا هحاهن

 اقلطم زکتسرویغکج ندقعشقاق هفلزاد ر تبع هفلزادنافرح
 هکر دزکسشعا لصاح نیش .هتبلا هدلاح کک وه ود و خم هد

 ! ردمدع رام لکد ینادنز ههقهق یسازج كتکرحو

 ۔ریح هکدتا روصت یزککیدتنا راستخا یراهرطاحت ردقوب
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 .فیرظ یهدنغابا یدربلصم ردق هه راو هنکترات یسهزهج

 هسا ىلا ررتسوک هلی ییلکشت تروص كن راتهراب یاعشچ مر

 یدرونلو هدفیجا نوتنوت ردق هنکلب ۰ ۱
 نار هلعلوا هدازهشر نک هداعلاقوف یارک لدا

 هبذاح هحساضتقا یسهنارعاش برشم نالوا مضنم کلک

 ران ییکرت مصنع كنلکوک و نایلوا ندنناش تم واقع هنسح
 یدبا ندتبح نازوسهنیسنال وا ناباش هکلنید شغلا ندغاط ۰

 بی درا تانا نوک کلا هدهلاه قوارط كنر
 ۔ةهلار نداتهمقراب یمادنا تشز و لاج ةبذاح - ۰ تفاطلرپ

 دول آ مج ألا «نیکنر لا كناس هد شك ود یریوضت لالا

 هلا دع دب ر ایر رظن ردف قحهنلوا نظ شعروب هنسەچراپرب

 ؛كنربلا ؛ كندوجوو هج روک یناخم رب ناروط وا ءدنسیشراق
 هسان نابل وا دوبشم لثم هلس هدهناماسر تالابخ كن رقابا

 نوتفم هنسهحرداشتسرب هدرظنرب نامه هاڪ ر هح دا نقد

 تب هلاج رب لزوکهروک هنبحاص تعیبطنسح رب اتاذ .یدلوا
 " هماسجانال وا دادعتساهدنتیهام ردلکد ندرللاح رول وا جات هتقو

 ردبا تیافک قلوا لباقم هرکرب هشنوک نوجا رونت ۰

 -ردیاراهرک.اذم رشح قاطرب هلیربرب ناخربهبا یارکلداع |
 باوج هزوس یرلکدتشبا نکیا هدوش وا یراب نکل . , یدرا
 یربنهذ "رلیوس زوس هلیسهکلم تیقطان یرلناسل یک رلنریو

 یدرالک ۱ لام هل راسنعا تا ما «



 ا  OSO E aa KRA 1 Eبو ۱

 لازا یراهسها و لظم ظم یهدنلابخ هدالحنا نالوا لصاح

 رایرهش طقف وردق رابربش هسزل واچ هدننهذ «هدنلکوک ۰ "یدلیا
 هراچهغلوا .دیفتسم ندنتفلا سلجم كيارک لدام نرزسلوا ربارب

 ۰.یدیشمالشاب هغمالاق ایلوخر "وزرارب هقشپ ندنسدرح

 نوهغجهلاف رونسم یدوحو ناګر یدشراماشقا هک ًاتقو
 تا رط رده هد هاو ههزوک حا اعا دن بیدسسلا
 قلناشیرب ییماظتا *ابررطاخ ردق قلقجا یتشروتسم هساراو

 دلت افت شموک ةنسهقرا : یدلیا سصح نیو لر و تلف

 یدنوتروا راحرب یام قبا رربد ا یرادضک یلزدلب قار
 یدلیا راستخا باقنرب ندلت ضا نوجا قاق یسهرهچ
 -دشلیاهدلاحرب :هنغاشوفندنفرط 2.۱ یتیراج وا راح یکیدنوتر وا

 هژیثبع ب سانت كنفادنا نوجا رنروک ندجراخ هکیدیشرب
 سفت هک ىدا تیفخ ردق وا یا یدرولوا لباق كنا رب وضت

 كح هر وّیلبغا ط ېک نم كر شمارغوا هرس میس هکدتا

 ۰ یدرونل وا نظ

 هننهط وا كنارکلدام هلرروط هاتشاعوب راهذاج یناحورو
 ؛یتتفاطل *یبسانت كنفرطره یدشاراشخا ماقهبسانمر یدک

 قالا خاص ر نوما تامرتسوک ینتونص یقلضاپ كندوجو
 یدوق هنرزوا كرد ینلا لوص یدقارب یراثیط ندنراح

 شاب فاطعنا كلراهومندرب ینیدروط وا هکهدلاحرب یدروت وآ



 ترم سد لا Gê ا اا لقاع ۱

 وعص یکیدلیا روصت هدلاص و هدندفرط رب ؛قرغتسم هرلافص ردق
 نقش یتمالآ هدیولیزا هدنسلا ملاخر ول رد كم یالوط ندولت

 نوک ر دش را لا نکرروط هدنکوا كښ زوک رلاود كجهدیا 7

 ۰ یدا یذأتم ردق؛رلح ورح نالوا سوم 2

 بؤر ناب هدینامز ؛یدهرک وقیوا هنرازوک ردق هحایص ..
 هدنګا یربندهنس یکیایمرکب ریمرکب هلبوا هکنوج ید رک یک ۱

 ترا ترا ناتا ترم كلر دروس
 هدنسهرآ لاص ونانج هلت رمح مچ هلالی و ی نون ی و

 ار قاف نام ره کی دف تارعارعونر
 ی هوق ۰ ىدا مهتا قمل وا لئاق هک ادع تفصح تاد 3

 ادب هلرل هنيا رعتم كنهبعبط تم _ e تدارک لداع یس 9

 رنو لا مسج هدنرظن شیپ - یک صع لظ ییدلیا ٠
 اجوق نیطل ےسجوا نایلرآ ندنک وا كنزوکا عاد هسیایدنک .

 اتا هطم نالوا هدنلما ره كناسنا هدلاح یقینا ناح هغمرلق

 هد روک یک ردادعابتهجرد و وا: E ردف هن یک

 ییدنک هنغلراو كرهدا بئاغ هل یتیداعا نالوا هندوجو

 كنلابخ طقف ۰ یدرلبا مکحب هلی ا سل یفرطره هنتیاعمج ازدا

 ۰. یدیشلمبهدیاتس هح ک رزکلاب یری نایلغ

 باعتسا یئاهج یوترپ كشنوک ؛یدلوا حابص هک اتقو

 بط PETE هلصف لر یک یکیدسناوحم یک ارق نیا
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 یارک لدام ؛ لکد ۳ .كنهثحاسم یش ییدلکد دکنوج

 ۰ یدا بیرفلد ا نالوا ۵ دیس

 یشبا هرکص ندکدلیا راذک تعاس یکار ا لاحو -

 .راکفا طاعت هن هدعاقجا هقشیر ؛رهدبا هعلاطم هلبفارطا

 هلیلنطتش طارفا - رایرهش ۰ رایدلیا سلحت عفر هلرارف كدا
 دبه د: نا نالوا لصاح نددد رو تک دک از

 هنا رپ كثح - نوجما یفیدل وا شمریتک قلت وغروطرب یعیبط
 ندنکیدمهدا تفد نآ هن رتهج نداتاربا راهش ردق و ةعقد

 وشعم یتسهصک و شلو قفاوم هنس وزرا هدانز ندندیما یسلحم
 یدباشم ریک هدنحا دور جد ترسم رب یک رانا هدننن وق كنق

 یدوج و هدب وش وده ريخ نافوط ناعر - یلاح كبارک لداع

 4 نالا راظنا هاروهظ دلرمدا دوح و ت هو تخاوما
 ردتعم هرکف هرادا هدکلهم بادرک یعیدلتآ یک. رایت

 ا هنهذ قلنغرو و لرهدیا یر تاج هراخرب هک دل وا

 كمك یراک تبقاع ر ەر و هربح نوت نوت یییدنک هکدنا

 هلبماس# ینیتقبتح كنابح قاواذا وقاشم - هسیا نا رپ

 ضعل نال وا رار هلتهخ رب TR هأنهج رب ندنتا نح هدي ون الک ۲

 هدنلکو ک ندفرطرب نوا یکیدزوک یارک لداع یک

 - هدمدعناسنارب هلتهج تب تایح نایالشاب هکمرس وک یتیراتآ



 ۳ ھ۹ س

 .تاعصا ردقه هلىتیسانم یل ولع كنتناطف ۰ یدرونروک یغاشآ

 ۰ یدا رولو یداعك هدنسهک اح هر وک تو د

 یتربس «كنلابخ یتروص قرهلوا هعفد یحارب هداید
 یدا یارک لدامهد وا هکیدلبهروک وچ و هدنف وف كنروصت

 تبسانم هدرابغاشا و نانلوا فرعت هدلصف یحنرب كیارک لداع

 هنقالخا و نارع زیاه و ایس تفاطل نالیدا لیصف هگدشود

 فا دات و رد دا او یا
 هدب رظن ناحرب یسیدنک هسا یسەع وم تاتهوش كنلاوحا و

 نوعا یرطاج یدک نوح نون اندام هو غطا
 هدرظن كن .یدژرسوک یکتردق ۳ شر شلدارا

 قالخا هسا د ودعم ندا ا تالابخ هروک هماوع ا

 هناصا هدندش تایسح نالوا ندنحمات كن | هلص وصح و هلام

 ۰ ردندرتلاح نالوا تباث هاه رګ هدنسقن هروک

 كانشنوک نوجا قلجا - هسی|یتبح تاسیلباق كنار
 كنارک لداع کر هع ناروط سس هننافتلا وتو رب ردق هرذ

 له را ۰ یدال قا کند یدک لیا دن
 كراهزاشیاثک هد رپ رص” قالفنا هدکو ک هدنداعس راپ مرخرب

 وسر شلوا قرغتسما هنسهناقشام تالاخ هاشاطل یاشامت

 لصن یسیدلغاچ كرایاچ ندیک بوق [ هغازوا ندقازوا هبهدزاد

 ۰ یدیا ردنآ رئآت هدلو وا یسهرواح كسل هد هنا رب هسریک



 ران هی GS ی را را

 لا كنتي تایسح "یتوارط هدایزالا لنکلعنک ! نوسلروی
 نادح و زیر نوجا یدنک هدننهذ هدننامز یتدش و

 رظن شاب تیک یاهتفارک "هوق نکرروط بورگ رج هاب ریوصت

 رروصت یکیدوس هنسهجردا شتسرپ هد ودنا عفر یلئاح یک هدب
 لثغ هنلکش حورر یتا هکلب و مسجرب یاحور كنسيلابخ
 ول رد كم .شل وا قرغ هرارو كنرطف داعبا یهانتما وش رهدا

 هلاح ها هګ روک یهدلوا زاسهولج هدنسهرآ ینر اکنر عياد

 قوش قارغتسا رب هل وا هدن سل كنارک لدام هدناګ رپ هسر ریک
 ذاق هدنحنا

 . قوذ ردق ههجخاک هنوکوا ندنفیدغوط ناخ رب هقیقا ی
 یدشماق وب هدتکر حر e «هدروظرب جک ردیااما یلس هم

 -ه ونعم یاوف یکی نظ كلرابرهش هلب وایغلقوغ وص لکوکو نکل
 دتا البتسا لابقا صرح و ذوفن یوزرآ نوت نوت نوت هنس

 . قراف-ریغ مزال كنهیلاع تابسح کعلاب ۰ ىدا لک د ندنکی
 یغاشآ ندنرب چ كنترطف تایم هدناخرب هققد ناز ات نوا

 ۱ ۰ یدبادوح وم هدراهحرد قح هیلاق

 باعیتسا كنبلق؛ كوب وا هسیدموس ییهسیک ردقهنامزوا

 دوج ور قيال هغ وط هدنتلا یمکح یتبحم ناهجرب هجوق ییدلیا
 یرکف ؛هفبطل ماسجا یاکوک ۰ یدموس نوجما ییدمهروک
 كنترطف ۰ یدزروط ردا لیم هبالاب ماع اّماد یکهلاوج "هلعش .
 ك هدنرظن هسیاردنافداصت هز وکر دقه هلدنهج یکلهداعلاقوف |



 ۳ س ۵4 تب ا

 ونش ود ههلا تاعونضم ماطر نایمهرا و دنساهتنم و لابخ

 هدنساهب روا كناند وا "اند ی ناکتتف زا كنامونصم و اهدرب “نوسان

 "نوسنل وا روصت قولخم رب هدنمان ناسنا ولبوب نوشرآ چاق رپ

 ر نالوا یتوکسیق كنسنح یانا هجرارایلیم ردق ه ید هلا

 هک ارب ؛یکبوط یراقدانبوا ءلراقجوچهدنلا ییایند :هجوق وا
 :روب دا دافنا نمک هل هدیهانتمان داعبا قید هدکد رتک یک ۱ اف

 هدنوسلس هل وا ردتقم هنسارجا تایفشک هدرلهح رد كج هل. هلند

 ندردوجو ینتکنهنزهرآ هلرهشلرب نداق ر هلککرارب هت
 زجاع ردق بسن هاپد كناسنا نامه تبسن هن رایدنک «هع وق

 .دلاوک یرلنداق «یراککرا هحنربویلوا لماع :كلم رب قجافوا
 یرلکک را * یرلن داق "هدلو رب هلرهدنخ هن الد هداس ردق كخءرب

 ندنبندمندترطف هدل وب ر هقشب هل ره رک هناموصعم ردق قحهدالغآ

 موصعم وا تسهلج هسا راشلب هدنا لصاحتوق ردق هندنفرعع

 كنب راقایآ كج وچ وک ؛رلنوستبا میلست هن رالا یتیم یتیم وا فبعض
 9 ۱ دی میخ اص هاب

 لوب ندنو قحهلوا فرش رادم هرثب تعیط هداید

 ا دک وا تّیف رظن * تاناسا قوشو ردن او علت
 ٩ ردلکد ندرلاشام نالوا ناهرب هتدوبع تلتم رب هناعتطم
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 هدرول وا رهظم هریدقت "هدعاسم هدایز ندنژک | لراضح هدقلوپ

 هسردبا بئاغ یتنایح ذیاذل هلیارمشرب شا دلوت ند ریخ «هرکص
 هلو ثاعا لاقم رصح هنعس "هنلاحكمدآ ناشود هزکد زکلاب

 ! لکد هتبلا ؟ ردییفاک نوجمافیرعت یهماکنهر
 نوا روصت کش لاح ثانی لکی ناب رک هتشب

 اک سس كنم زح «یک یکیداکم زال كعا ثح ند هنط روف «ندشت |

 یدیاشلیااضتفا كم ادا ربا یئامدقم یهد وراق و هد نوح ا ناب تش

 یحرب ؛یلابخ رب وصترب نیعناب .: زا و قرف ردقوش هدهسیاقم

 مسررب قجاعیچ هادیم هدیرلیآ یرلکنر هسیا یتاف رعت كلصف

 « ريمون

 دس رونل وا هعلاطم ٩ هللا قیقدت رظنرب - ؛رشب خم رات

 باس یلساسا یکیا اوس ب یکیا هنس هبلاع راثا كظاما ندا روهظ

 تجمیزک ۰ ردنأرج هدیرب " تج م یر هک «هکرولیروک

 . غعوتلوق تلکرادوخایردب تآرج «هدنغاحوقنداق دوخاب«هدلا و

 5 روبلو شرورپ هدنتل آ

 هارد یک یعیدتل وب هدبنل 1 ینانآ كرلەدلاو تنح هاتهح و

 طارفایغجوچ هدلاو رب ۰ رونلو هدنسهاس یحلقاب و یغوتلوق
 ۰ ردکعا هیر لکد قم را۳ یدصقمهتبلا طقف ؛ ریلی هدر امش هلتففش

 قمریدلس یدصعم هّتسلا لوف ؛ریلب هربدلس هاب دس ییدال وا رار

 «یبک ېهاښتما دعب “ېک ددع "یک نامز + ردکغا هبر کد

ِ 

£ 
۳ 



 تم ۱

 هرآ شن | ؛ریشیلاج هغم آ یراشیط “یک راراکهنک شماغنا لوبق

 انفا یتتابح ؛ررب وچ هفرط یغیدنلو كنهراچتب یتسلج هرص
 هنادرک ره ؛ریشیقلاق هب هشاسم هلا هبلاغ هو یکنا وا نوجما
 هدنجما دغلاط ره ؛ ریلیراص یدنک دالجر هندوج و هجگدلتوط

 ندنتفاط یدوحو هشيلاج هشيلاج ؛ رربک هرازع هرکرب هجفدلاف

 كج هلی هبشاط یتیدوج و یر ریکبسهشارغوا هشارغوا ؛ریلپسک
 هنناح قوغص ؛رالوط هللارهز یا راتو راوص ۰ ریلاق ندتردق
 داب رف ؛رالشاب هکمکچ ندنغابا ندنلا تاج «هغکوط یناق ؛رگع
 - .!زاک هنن واعم هسمکر دا دادقسا ! نم هتسیا كقشیا هسک ؛ردیا

 ترد چوا كن و «هدنکو ا كنزوک "هدنسیشراق هکو لاح

 نهج شت آ قجهدیصیا یییدوجو هدهفاسم رب ردق یفلن وزوا
 رشح یرلاروا "ناسنا قجهراتروق ینیدنک !رویشیراب هلیرلولع
 ! هدنژک زدق كجه رس وک یتسهن ومن رب كتنادیم

 لاعتشا نوجا قفاب لکد نوجا قصا شا وا تابه
 یتاسعطهسردبا یعس هنعفد كتف یر هدزو كرائاتسنا وا ؛شعا

 رح ناود را رخام نده ران رر یک س رو ناب
 مدنا دصق هنتابح كدابع ؛نالوا نارفغ رهظم ؛ندنصرح هسک

 ردق قح هالفاص هنننوق نیراشتآ ندنعط هسلتآ ههج ؛كج

 :هکللتاق هن هدنا زوستقاط یالب وا هدب ۇزجرب نالوا یند
 ۱ رویشرلاج هکلبصاع

 تا تورم ایا رن دادن یهلا نوف تبا



 ۱ ت ۵9 سا

 هنسلراص هفرط ره ولع رایکهدج راخ !ولردا ا ندن رقت

 دشارغ وا هلبعفد “هسا جی ات دتګ رب هلی هرکد اب وک ارب

 دنب رانیعم یلاکوک هلیسوقروف ؛ شعا ریلیبهدیا دییزت یشئآ یراق
 «رلنعهدنا تراسج هکعا هده تنواصم رادمر قحافوا

 یرلیوت هعقدشپراچ هنبررب هلیسسیدلغاج هنطروف - كنءراجب
 لصاح شهدم رار كج هسک ندنتوق یرارکس كجهدرب روا

 رول وا بثاغ هدنسهرآ حاوما “یکی دوج و هدیرادایرف - ندبا
 هرلکوب وک "هراهفلاط هکدهزت هلیئوف راکزور كنهلعش "ردیک

 ؛ یهدرکحد هراراق " هراجانآ یهدراغاط * یکهدرادجتاب
 كس نالوا لصاح ندنفاطعنا هراسابل «هرهرهچ یک هدهرق
 “یک اوه “یک ایرد هدنسهرآ راکش لئاه كي *رلکنر یلتشهد

 نوت “ددش ردق قجهناق هنکو ا هدبوداس وا ندنرب یرلغاط

  -ارغوا هلبا بلاغ مصخ ییا ویب ردق كجەدیا هطاحا یاد
 هدنتلآ ؛ندفرطره ۰ریلیغب راهغلاط ردق مارها هن رزوا ۰

 ها وه*یک یرلکک اتوم یهدناتسرا عرب شعا نابلغ عاط رانا

 كم التهاک ؛ر رقشيف رلکو وک ضهدمشهدم طقف و ضاب ضاب

 قمتچ فوق O هتدشرپهدمعقد ره
 هند كر هن وده ود هاک ۰ رولیرغوط * یک هغرصاق نایتسبا

 . قیبضتندنرزوا اوه * رولیزوس ه یغاشآ “ېک رذصم لیس نج
 ردقهنیلفاس لفسا «یک رلناخ شلوا راب هنیمز هرک ییعس ؛ردیا
 رارمیییدوج و !ردا هلباقم هقییضت وا ایرد هنن؛رتسیا كیا قوس



 هدنجشا زاغوب هلیس هنطروف لی هرق رب یلتدش هدههک قلک ارق در
 هک هدلاتبرب !نوسنلا هننکووازوک یسهحول نیفنایرب شا روهظ
 هدر هباکح سا هلتنهد ناولا لیزر لها یرلع كاف

 ند راکز ور هاک رسيا قمتیچ هک الفا هاک “یک راردژا زکیدروک

 ۔راج هلرازکد ؛رولپ زوس یعاشآ « قرهبارغوا هتمواقم ی #

 هزکذ ندلحاس هلتبیهرب قجهریدشیراق هن رب رب یتآایدام ؛ریشب 3

 «یک قجهارغوا هلحام یهدنسیشراف هد ندزکد ؛یک ینیدلتآ
 هن “یک راباهش “راچاص ہرارش ردق رزیدلی هفارطا رور وک

 كهم شن يح نداوه : ردیعاط یرقرق روع ؛یراهچراب 9

 ر قوفص ردق یس هچراب زو جد یرهلماط ناشود هنرانک
 دابآ نکن اما احا رر و ا ت را
 ربقف ج راتسا دیفسر هن رزوا ییک «یسهزانجدپش شه

 یرازم فالسا شلغی هنبرزوا هد شلربق یراشاط ییک “یتوبات
 ۰ رابراچ هرارظن هلتا غرب «تشهدرب هدنجا راراق ضابب م “یک
 راو فیعض ملر شمارغوا ندنرفات لاو تالدصک

 .رشالوط فارطا نازرل نازر هللا ناح لوهرلفوجوچ«رنداق
 ؛بواعلاج هدنجما ینومن نافوطمطالت كنایردهسیا هدلاحو

 نیا هب اب رد یلناق لیدر نوجا باتش هدادما ندهساقر نالک

 یدننک ؛راردبا مکح هنبرافدل وا شلنروق ندنارکرابرب راکه دقاق
 .دټک بونلراوو هدنسهرآ جاوما كتهراجب وا نوجا یراتمالس

 دفیاق كنا هدایز ندهفلاط ؛رلریلپ تیانع كلوی رب هجراسفن ینکی



 یرارب یغیدنوقوط *یبک یسایض كاتفآ نیشتآ رکف وا هک "یدیا
 ر هکد “یک یبالص كانیمز ؛هرک نینهآ تلقوا ییلیهدنا روت

 ۰ یدرونلو نوصم ندکلزا هلا هثداح

 شراب لاک ت ٤ شعشقاب هنفرق هسدا عاخ رایرهش

 یلتوق هدتفیقح طقف و فیعض هدرهاظ " یک نالی شماعا بئاغ

 هدرارب نامز یغیدلاق زجاع "یبک نالی, ؛شلوا تللام هبهینب رب
 یی زا نوجا لوصو هندوصق ههج و ؛ یک نالی ؛رونروس

 راکز ور هسرغرب شملوا كلاس هربلو یرک ویرک | كجهدنا رش
 . یدبا

 | "یکهچ موقز تبسن هلک یکلازوک تبسن هناګ رپ
 تبسن هب هبلاع تالابخ یس وزرا “هدام تایلفس تبسف هنایاخ ور

 تاهتشم تبسم ه هناموصعم لاما یسهصنطا ؛هناسفن ضارقا
 ۰ یدبا ندنلسف هناتسرب تعفنم

 .دیناکرح یک یوا باغ اه یو رج ا نس
 اغ رب نوجما دن وهدنلوب رتاشارغ وا ھا تعقن ها تایدام
 روک یعبط ن ارظف هنلاوحا كنند یایدو - یسیبهدنا هبلغ
 جاق ر هنرادنفا عونره لرمشب ن هدعاح رایرهش طقف ۰ یدروٌ

 یدا دونا یتوف تراسج - نالوا ندنناش كمر ورتات تاق

 لباق ی وا فطع هژنامرهق لوس لوس توفوا هسا هدناح رب

 ۰ یدبا دوجوم هدرلهج رد قجهل وا

 اش



 دلال یتیفلوا كنرکت هلباابض ریا

 - یک یکیدنروک هدرلکنر قوچ رب ؛قرهنالو وق "قره القیجآ

 هد یروهظو طخ ؛یرلشاق ؛یراچاص "یسهرهچ كيارک لداع
 ۰ یدردنا ادب هرافلیاص ولرد ولرد هدنګا قلیراص

 هد یس هسدلا تنعلح یحو كن راهداز ناب ؛كن راناخ عرف

 یراکدیک هن ردقرا ۰ یدنمهزکب هناوتا ینامز وا كل وساتسا

 ۰ یدیا بساتتم هاب رادوج و هیلع ءان و قیص هعئدل وا رايش
 كنارک لداع یدا زاو قایلاق هایس لزوکرب هن رب قواق هدنراشاب

 هاتهم "هام كیا دن رهج هسا یسابل نالوا هدل و و

 ۰ یدرشیفاب ردق یعیدشبفاب

 ناخ رب نانل و هدنراشاب زوقط نو زکس نوا رانامزوا
 دوع رب شعا دامحا هد شمار ندنعیاد "هراوف كتعبط

 ۳ E لزوک ر ردق قحه وا قبال هنعص و یارو

 " یک رلهحول شم ول ا و یشراق هب اتهد ه درس هج

 رور هبنپ "یک رللک شلجا یرغوط هشنوک هدنسهرهج “وتر رب

 ادوس یراجاص ناشي رب ؛یرازوک رومح ۰ یدردا نالوج

 یمهیام ؛ هسلقاب هنمادنا ۰ یدبا نزح * یک هناقشاع لابخ ؛یک

 ردف وا دل زا ردف وا ۰ یدرونل وا نظ ۳ ندب رلن دعم سالا

 روت سم بلق نینهآرب ,رکش ا هدنڪا دوج ور يوو



 ! ریشیلاخ هکمروئوک هلاک زکر رب هقشب ۰ هطبف ٌهلطقنرر هقشب
 هایش هدسعقای دهلیسک یناوت و بات هلا مادقا زک تقاطردقو
 ندهرک ا نزح راق ندا رال: نال واس وب هدنګ | زاهد رب

 هلن داح ا هد هح رد قح همم هنل و اوه قاکح هش

 هادا رف یا رف دادو دا تماس ندو اشا

 خا روا هسیا رعاش* رادایرف ولرد وا ی هتفجا" ۰ رالشا

 لیعافا اجه شبنوا زکلاب ۰ ردرهراجع# نالیدا راب هدنرطف وا
 هغعاب هنفاق دنررب ییهلک زکس یمرکی "هکعا قیفوت هلیعافت و

 ۰ لکد رلنال وا ردتقم

 یتیدلدارت!رعاش ور افبط یارک لداع ! )دلتا نددتص
Eهداع)|قوف نعت هدتنسن وا هدیرلتهح راس كنس هنهذ ت ابل باق  

ERT 
 نانلوا ملعت هنیدنک ؛یدشربا ینامز لیصحم هکاشو

 یتکیدروک * ېک شموقوا لوا ندهلک هاد ایوک یرلباستک
 كننامزنکیا هدنشاب یمرکی اهد هک هدلاحرب ۰ ید رالک [هدشقاب

 ۰ یدشل وا د ودعم ندنسالع

 یسهرهج ؛یدنا تفاطل یهدنمادنا هد تیر كنارک لداع

 یرازوک یفام ؛یرهلوا هدکنررب لئام هیراص نیز هلبا هبنب

 ندنسهرآ یرلطولب بورغ كنبزو لوک هدنجما كنروا هسیا

 - يڪ یبهچراپ یکیا شل هلوا رها هلبا لاح جوک
 ۰ یدرونیروک 1



 ا

 هدنفوف كن راستحا یدنک هتک رح هد وا .ت هسنا زربس وک نعي

 ۰ ېدا رزتسوک نکیداکهلوا عنام تردقرب

 هنن هلی یشپانوا هدرلهچغاب ؛ یدالشاب هکمویب قجوچ
 «یدرات| هاوه رل آ قارار هنلا ۰ یدرمهزکب هراقج وج هقشب
 ندا فداصت هنرزوا دیدن زا ها هل نکیرحت كعسل قارا

 RD یا فا ی و
 رفارپایوا رزبدلب نانروک ررویشنآ قارپاب راقجوج
 ۰ یدرول وا بهاذ هتالایخ ماطر “یک ردیغلقالراب

 هر یمهجراب ر كرم " یدرروک" یکحو کا هدا وه

 یثاب اهد ۰ یدروبنللو هدننظ رویجوا " یکرف هد شعت ود

 هل رلنامز یفیدل وادعاسم هغعتارغوا هلا تامولعم و تاقی

 ؛ شلو! ردتقم هکعا بلترت ملاعر صوص هندنک یلایخ

 تقبقح ینلیخت « ! مرا داحا مامكيب کس هلروصترب » هکلبو
 رعاش ًاعبط هکنوج ؛ ینشاک ه هحرد كجهتسوک هدنروص
 ۰ یدیا

 نج یهدنربذامز یلادوس لا كتعسط» ؟ رده رعاش

 هدلک-ندنرهدنخ « ۰۰۰! قولحمر شلدارب ندنرلعسبت نزح

 -.یکحزقسوق هدطولب - ندنرلهبرک ؛یرارتاهب رک - یک مش
 نکیارسا هدایزندقولخم هتعبطره ۰+ رون روک یزاتءالع ماستیا

 4 هرادا هلال ینیدوج و یدنک !تسبا قمتیچ هنقوف كاتعبط

 دیلکر وس هیلکروس هلبرلوق فیعض ینیمز رک نکیا لکد ردتقم



 مینی ۰ تب

 ناصر اشا خاص “اشا هلا 3 اشا هجدوعروط ۰ یدرلشعا

 ۰ یدرلشل وا قرغ هتچ ریاب رد اشاب

 هلشن وک هدنحابصر اهر لوا یا جاقرب ندیمزج یارک لداع

 تلمدآ یتب ؛هنسانف كلاع زغوط رغوط اهدو ؛ شجغوسطربارب
 هک ایوک ۰ یدنا شعادابتعایفمالغآ ؛یکشعا فقا و هنسالتا

 كنسیفننریو تیز هنقشع و نسح بلاغ میس
 ! ردنامززآو وبا هام یا

 : ردناع یدصقم کس كخرح

 ؛ ردناما یو دنت یو ارز

 | راک کا هد یس ا فطل

 «! كسرولوا بارخ كب هک وب ےنظ

 .» دشلنوس ندنناسل یمهبادكىارک لداع ید

 عارصم « ۰ معایرک یریندنوک مغیدغوط ات » هک ایوک
 ید ندن رظل شاب یارک لدام هنلابخ كنبحاص سەت ساجر -

 ا

1 

 ۰ ردشل وا رداصنامز

 .زوآ هک ؛یدراکما هدلاحر ۰ یدالشاب دکیلکما قحوح

 هدشلپاب هزکرب ندندنح كلاع "یکرلهلک نالبقاط هراموکحم رانا

 دل وا نو رز هدن رهق ۶ كن هملاغ "ه وفرب لص نکا وډ اد ۱



 هر و

 «یدشراق هدنرات یکیا ناسکس زو زوقط هنا ناسا طقف

 -وک یتیراثآ زتستف و - ییکراهویم شعب هدنفرت - نامزوا تعب
 كلام هنن راع یهایسر ثتوروم ندنرد هدنسهاس یتناطف نرس

 مزال نوح ا ناسنا كل رهلم ناسا ی دن دنک ناهدوآ ء شل وا

 شبا "هکغا هبرعت صنخ# «هفعشارغ وا. هلتثیعم لئاسم و

 دا شم الشاب هک رک وا

 شیدنک ندالعا تنح لوا ےلس ناطلتس هسیا هدهرص وا

 ناعلس "دندق رم نالوا هدنیک> سصق رب شعا هاند ها راها رآ

 نانروک "یک هبفر شعنود هنغانا ةمرح هنلافا ندکلف ینوناق

 . یدشمکچ هندمشم

 دن راک ندرلنج ؛ندراخاغا یر رو كعموح ر ندلاریخ

 ؛یک شلدارب كرةلزوا هفلوا ی کلک او تک
 ۰ یدیشهالشاب فلج رکصچ یل ر د ا

 نف | ندا ابن ران یعاریوط وا ایگ یارک تلو

 ا کیف نالوا نا :هطبغ هبل رغ  یغلقالر

 ؛ ینفل وا رگ تشدید - “ هدانف

 e " هل جاق او هدنکلم لنافع

 مهاربا لبقم ! یدتا مع

 د ناح هدنلادالج اشایدجا « اٌشاب “لڳ نا ؛یللدنز ۰ رایدلیا

 اشا ور : اشا جسر : دوعاو



e i 

 رهرمن نوتلآ یرابجما راریکتروب هلکتا فشک یتقرط ی ورب
 هتقالطا یسهچحاب نیک راجا رکج شموک یا وو
 .هکعا دیفتسم یاب ورواندنن ورت لوصحت كناتسدنه نالوا ناباش

 یدیا راشمالشاب ۰

 ناهحب كن هن ابلاغ مکح هک یا هدنجما رضع وا هنن ۳

 دنیکح ینینهآ لاغر تو نوعا اعداد یار

 نروشود هراشالت قوچرب هل یرلقراع-! ؛یرانول وبان نالوا
 ؛ سعال در ردق هکلصتید ؛نکیا ندناکداز قیعج « تیوزژ»

 یدنک طقف و ناسنا یروص "لانوط یغایآ طقف قنیچآ یزوک

 .ىديشملا سسأت هدنسابر و بضعل هیاس تاب رغ قولحت رب ناطیش
 ندابشمآ «هوهف ندبنع هک “ید هدنجا ارضع وا هن

 اسنا «قرهلی آ هنناسوه ضرعم كقلخ بقاعتم نیر ر نوو

 اهد حاستحا یالب هبسیکیا یا وه یو میام یر نوجا ران

 ۰ یدیشمالشاب هغلوا ادب

 موم » هد« ی ۰ ریکدد سا قمزاب یدشدک رس هتشیا

 ۰ ردندنلاحر كرما نالوا قبال هنفصو « بئارغ لاردا
 یتبارغرب ًاتاذ هدهسلکد د ودعم نده عیاقو هل وا یلاحهجیرت

 ییدلیاقلعت هد هنس ه راج كجو رب كود ؛ربارب هل وا عماح

 نوجا كنآ قدنلو هدنداقتعا ردهتسراش هب هعلاطم رظن وجعا

 + زروی دا تراسچ هننریرخ

 ۰ یدلک هدنخنران یکیا شقلآ زویزوقط هباسید ییزج



 ناتسراح و یدهرصاحت لبا ی هنانوو ندهد شا رغ وا هحرلهنس ۱

 ندکدروک هدننل | یسالیتسا مالسا یییرتهح ژک | كغلتا ورخ و

 یوس درا زه یرتسانمرب لدم تاک یارس هپ مرو

 ۱ ۰ یدیشعا رامتخا

 3 انس ورا »“ رب ول» هدان ور زا ۳۹ ؛یدا هدنگا مصع وا ھر

 مسفن هب کیا لش باصعا خا دیدح تهذمرب هنمات قلن

 یا

 یهاکشدم هطات رع رال ومایسا ۶ 9 ید آهدنا رضع وا ف

 س ر ەدبا قرع هاو م ورهعم شیدایآ تدح و اتسم “م ولظم

 توغ لتعهد بیچ العا ناف هک د ماتا اب رک و
 ..یدراشلنا ادن یعهخول

 دمام ةع ضط هراابد e لا هدا سهع وا دی

 ریس یهشلطم داعبا [ ]کدر ندا تاقر هلا شم قابض

 زود و )رم زا رعتسا دنا هیصای ر تاعفدت ماطر هنس هج رد |

 ندنسهبفا تاز كندر یعیدن وا حیا : دل رمدا تانا یّصرا

 ۰ یدیشطناحاضعرا انف یسلاع لام كندم را شو نال وا

 ثجهدبا هطاحا یرلایند هک "یدیا هدسنجما ریصع وا هن

 ال وارهظم هنس هقراخ كلب هردشیفیص هننهذ یتفرعم نافوطر

 كأ نالوا روم هدنکا ناع » اما ودافنا و « روش ندرلن

 هک قیر ود 2 ۳



E ۱ 
 ونت ر هکلزکناهج «یک لوا ےلس ناطلس هد وا هی وآ دنع اسم

 ۰ یدیشطا زارا دادعتسا

 ۰ ةا تل ود » هدناروت هک “ىدا ه دنا ربصع وا هن

 تلود « هللادسع » ند « هنابش» نطالس هللصوصخ و

 یلابفا هشعش دام هشعسش نالوا هدننامز | » ناخهک رب « كن « هب ریکنج »

 ۰ ید شمالشاب دغمال راب ردقكحهر و رادمها هب هداعا

 شلروج هژرح الس ل رانس هک * یدا هدنکا رصع وا هل

 كننارادفرط « یوفص » هدناربا نالاق هدنجگا نینهآ هرادرب

  هتایکشت « هیعیش » تلودرپ كرەدباربمخت هلزاناق یتساسا یصعت

 ۰ یدشل و ها ردتعم

 روم یر ,وطاربعا اینا آ هک «یدبا هدنبما ر صع وا هنن

 نوح ا قمروط یثراق هنسه رهاق “وق كناعلسناطلس « نک لرات»

Eg 1ندنر رادسکح بس و ندندالوا ناو  

 ۰ ردناذنالوا فرشم هللاعالسا لوا لا ندیکنحدالوا قرهلوا

 ندناتسراغلب و هنوط ۰ یدا یراح یمکح هدناتسلوف و قاف

 یتفلروطاربعا مورو شاک هنسهرصاحم كلوباتس.ا رە 1

 كندیسابع تفالخ هلیصوصخو ناخقابآ ۰ ردشلباراذکجارخ |
 ۰ ردراو یرل4 راح یلبخ هنابلاغ هلباوک اله هرکصندنضارقنا
 قرلوا ( یاکرب) نما لصا ردا كلنادناخ رک ق
 (ذکر )"الات یمالع كنامز هرکندکد شا راهظا یمالسا 1
 ۰ رلیدتا ریس 9



SELاتکا کتی  

 یکلعداخ “نکی رک اح هللا عدقت هنلابقا ةع كنهبمالسا تفالخ
 ۰ ىدا راهظا تیچر a6 ؛ یک كعا راتخا

 ی نا یار تلود هک ىغا ا روق و
 "یراق تلامس * قره واالبتسا نزشت | هنرفرط هوقسم هدنمووحه

 كج هلک هرکص رصع جوا ایوک ندنجما ىرلار یلزو

 لاتما هنوم هن رومآم هس ور و ۱( تب ربع سرد هریکناهجرب

 ۰ یدیشطا ادب غاط رانایر یعانص "یک رّتسوک (۲)

 نالوا یدج « ناخ راب » هک ؛ یدبا هدنکا رصعوا هت

 نانل وا دع ناریکناهج مظعا ارت س وو رک ا و

 طبض هلا رغس ققاشم ولردكي و رکسع كيزو جاقرب اروع

 زو چ اقرب هلا یثک كب شبنوا نامه یناتسدنه یکیدلب هدا

 ۰: یدشسعا عز ندنلا كتل ودرب ا یک كم

 قاق «:درفناخ شه هک « دنا هدنعا رصع وا هب
 دنه هلتوف یسناتسناهج لئاصخ " نکیا یلغوا كركسعر

 رابع رمدنا لیکشت تلودر صوضح نت دنک هدننلاع قرنش

 هترصعو تردق ولردره هيلع ءان و روهظ و « یک یتنطلس

 یرع. هغ دب ندکد رک هنسهچ رد لعا لم یل ودر ثالام

 ۰ نویلوپانیجرب (۱)
 . نیګ وقس ور ناقاب ییهوقسم (۲)



 هه
 هتفرط ره کا وروا + یر ارشاد یوم یاس

 ۰ ییدلیا راشّما

 ندحو نفس (۱ | فوتسرف روبش هقشطاق

 ضارتعا ناف وط ییلتدشر " یک نیجرک وک ندیک هنسيرګ قا ار وط
 ماعو دن هتنناسنا اع اتفق ق فا ؛قراقبج ندنسهر 1

 قفوم هدرصع یحزوقط هکعا قاطا رکود ناهجر هدنڪا

 - سمآ رابلاب وروا هک "یدنا هدنحا رضع یت وا ف ۰ یدشل وا
 ۱ e هع شل ندەرطأق ت ردق “قرەلىق وص هرنهح ره ات كناش

 ره یعیدل وا ی واح ثسغ ناهحر هل وا نالواشمامروک تعنص

 ۰ یدبا راشهالشاب هغل وا تایهصح نددناوف نازخ ولرد

 ردلکد شی هال وا هلو ید مه دل نخ یح وا

 داراب یلناغع یتوناق نایلس هک « یدیا هدنحما رصع وا هنت

 “هد زرت *هدهناب و a لالسهر شعوط هدنحا راقفغش ییغ

O Eا ۳ ۱ 1  e E E N iو  
 هد ۵.9 رس كناب د قرهردش ال وط هد اتتسدنه د ای ایسا

 ۰ یدشلا تربح ران هعّنعس

 دا نتافس اشا نیدلاریخ - هک «یدیا هدنګا صع وا هن

 هلاح رب قجهتوط یتافآ ا را ینیرانامود بوط كن

 ندقدل ا .هنسالشنا اس كندحم دما ها ول یزکد قآ ورک

 یتننطلس جات (۲) كکلعرب هجوق نالوا یسارغ تین «هرکص

 ۲. .ویکعد نح رک یک ر بھی لوف (۱)ر
 ۰ یکلمربازج (۲)



 یدآ هدرصع یمن وا طقف ۰ ا روش

 زکسدلرهروک زا نوعا هادا ر ییز هک لوا ملسناطلس ی

 ناتسبرع موج هلا صم هدنننطلس رود نالوا ترابع ندهنس ا

 هیمالسا تفالخ همش ندکیدلبا طبر هزکرب یناتسدرک یر ا دو #۷

 ر ردا لقت هادناخر ردتقم هارجا ی یتفئاظ و 0: 1

 كن رکف تالرکتا و تهح تر وا نورد ماد ه روغ یتحو هریک :

  یدلبا راضعسا یابسا نالوا مزال هنلوصح هاتوف تیمالسا

 رر لقره "رواشم كيزو هجا هتفدن رشنره هتل اف
 « رسوف » تعابط نالوا ندناش كمر و نواعم كز وهج

 ندنناسحنا تسلا ةنزخ كع هلاك هلریخ بحاصر هدنمات

 قح ریذب كندعصب و یفیدقیچ هدّرصع یجیزوقط هروهظ نادیم
 ناهحتعنص وا « غربتوک » و « تسواف » نان را یدوحوم

 لإ كتعابط ٤ یک یکیدلیا هدافتسا ہد رضع یحزوهط ندا

 ییراکیلح بسلاق نالوا د ودعم ندا ا ییهدناق وو

 یکن وا طقف ۰ یدشملا عازخا هدرصع یجنزومط هل « رفش مآ
 « رشح نازود » ر ندکج رک هدنف رععناهج هک «یدیاهدنحشا صع

 ۰ ةع ی ترطق و قوا ا هکم ریتک داوو

 نالبروک یخ ردق هیلک تعسط نامه نوجما لاصبا هنالایکتسا

 ,یتح وقم وب راغ هبتعفنم دل رلطاطخ “یم وار هلبلح تعنص وا

 رب قجهیعبقاب هل رنا و بح "یک قطان ص ندنایول زس ناف كا
 هدنکلم مالسا هک افح - قرهلتروق ندنعناع و تاضیرمت قاط



 نامه ؛ردناقلعت دشنناسلا هلص وصح و ررووک توها هک رات

Eروک هدنمادقا و رکف رش یانما "نکشمامتا روهظ هعقورپ  
 هلا دا ڪا لیمرب هد ضع ید هیأت رب 7 ناو نوکسو نالب

 م وک هدنس هن ابلاغ هم كساسنا E ۰ یدلو ماتخ

 لا تا: هدراه راح كتوراب تم رظن نالوا ندنناش قا

 هلیافرع یوزابروز یلاع هجوفرب و ؛ شمالشاب هدنجما رصع وا
 نالکهدوح و ؟قرهلوا اح ینیدادعتسا كمریتک هلکش یکیدتسبا

 ارجا هدنتعنص قلی وط یزوس تمواقمهوقرب "یک توراب ځا
 كح هديا قوفت هنعونره كن دوس هلا تال کا وتالبدعت یکیدتا

 هدرصبع ىح وا طعف . ید بد هد رف رود ع ر

 برج بایرا ندنکیدلیا لاقتا هکتفتندیوط تورا هک "یدا
 زدنقم ها لاتسا نیشتآ هنابزانررب هدنرللا "یک بادغ هکئالم
 ۰ رایدل وا

 هلا هنازادنار تقاط مادقارب ثلهنسشبزوت وا هقیقطای
 نوک دد ارو < نوم د نشافر و هما ۶ وق

 رنامز وا هدنګا رارب ندیادادتا ردق هنساهتنم كن رلا رعص یا

 یاس تموکحرب یمالسا بیرف هنویلیم زو ترد نالوا دوجوم

 یعبدن وقفوا ییسهبطخ هدنع و سصم وضو تر هناار

 كنلابقاهبتک ردق هن رلطس و كناتسهل و «هوقسم جد الش ؛یک

 تبسن هرارب یعیدل وا كلام هل راتهج كلتا لاصبا یتیرا همدقم

 ناقاربهدنسهج رد نوکسم عبر تب ههرک ینتاحوتف كردنکسا



 و

 .ناح یادف هنلو نطو یعوج كى و شعوط ے سم هننسهفاک

 ۱ رونروک شغا

 ۳ ؟هددبرت ره "هدتلمره و هدندره هک «ردبالوط ندنو ۽

 رگدز هفیط و سدقم لا "ندراتلیضف كو كانط و بح ؟هدنثدم

۲ 

 : راج ر ند ) رح ) را هج راپ حردنم هديب آ

 یصجوا هدنسهئس یحرب هک یرصع یصنوا كنره .

 كني واق نايس ناطاس نالوا یهاشدا یحصنوا كنفالخ نادناخ "

 تاعوفو ؛ یدیشلوا لالهتما تعارب هنلابتتسا لابقا یتدالو
 : ردا قوفت هننورف ژک | كسناسنا م رات هج هع تایفشک و

 هرب رب ین هل.لج رام كاهنس ك جاقرب تردقدب هکایوک

 نوعا تیرو اھد ر درا دی و نیا

 ۰ یدا شمریدشعیص هنګا نامزر ترابع ندلب زو

 دبع » هد ض ییادعا ل « اسمن ةهسف » ا هععطاق

 دل راغاط « هنهرب »  الوط هنرزوا یمازپنا كن « یرهفلا نکا

 یراد ودح قاف هلبا یب ونج طح رح اضعو یرللوج « یوو »

 یتاهح 15 كنار وا ادعام ندایاسا و تیمالسا نالا هدنلخاد

 دا یاهقراشدر نونا مهراب یل نا بالا
 ادعامندنناب رحم بلص لها و فئاوط لولم هرکص ندنرللاح را



 ..هدنحاتتفا هحل رظن نالوا یسلقن ور لا كتخبط یایاطع هکن وج

 یدوح و هدام ور د وح :روس ینط ونا سنا ٠ رداقلعت هنط و 0

 هنفا رطا هکنوح روس یینط و ناکا ۰ ردی وزح رب كنط و

 ا یقیش زح دأیرب ی دوغ هدنسهش وک ره «دق دقا

 قح یحار "ییرح هکنوج . روس نطو نایمذا ۰ روروک یک

 هکنوح # روس نط و سا ۰ ردعاق هدنساب ےس نطو ییعفنم

 یناسح وصل و نوک "ه ربعم كندادجا نالوا ید وح و بلس

 ینطو ناسا ۰ ردنط و یروهظ هاک ه ولح كندال وا حل را

 داصتاو نابسل لإ رشا هدنسهرا نط و قات هکنوج ؛ روس

 روط وا نط وتس هاد دمدا رب, هدهاس وا ۰ ردشل وا لصاح

 SA SA E وو کوایک یسهناح یدنک تبسن هرهش یغید

 یربشعت كيلاغر, هل وا نطو هکنوج ؛ روس یینطو ناسنا

 ؛تلم "لکد ترابع ندرلطخ موهوم نالیریچ هلی كنار ابو
 هب هللاع "تعرحهدادجا تیک اح ؛ فرصت توخا*تعفنم؛تیرح

 ندنعاقجا كنه ولع تایمح قوجر « یک تبابش داب  تبح

 مد ا ات

 اس م ناک قا و الوط ندنو
 هيلع راکفا ندا روهظ هدتلمره ؛هدنامزره "هسنل وا هاکن فطع

 كنه ودروما نتبع نط و يدها كناصعا هلضاف قالخاو



 < دن :

١ ۰ ۹,  E ۳ ۰ ۳۰  . . . 

 ۳" هدر ظذ تداسدا كەم و ۳ نانلروک یربد اترب هداسد عسل

 رل رب د« 1 رولب هل وا یک ۹ کی

 لوح ها ی سم رکف الآ ےکح عاص سد ما

 هداند یداهسل واشعا قلخ هدننیهام یسایقع هسدنه یتنادحو

 یدزلاق ناکما هند وجو كن رار وصت نط و کشم یخ “اغ

 وش ىدا نمهلد وش ود یر هعشب نددناوف نالوا یدام قرص

 یا لفع «شلدارب هدننضاح هعَسب ؟هدتفص هقشب مدآ هک "را وردق

 هس روم دا لوف هلتهاد ردق دز ییساوعد 2 ردا ا ا تر یکناهلنا

 طاس را هر | یجرش لوقو یعسطل بم كکرارب , هلن انیداق رب هدیآدجح و

  دصت هلتهاد ردق وا ینع یکحب ٩ رباک هنا دن هات هڪ دا لضاح

 ۰ رویا قد
 هتتعفح نتسهیصف ۰ هعشب تلثم ؛ردهعشب عبر “لقع

 نطو جراح " رد هعشب نطو هدنادح و " هسز ویلیا رکح هدن ووه

 ۰ روی دا داععا هدن وق وا ون كزوس دعبل

 ۔اکتشیعم راک « یرب یکیدنلک ا راقج وچ ؛یکشب راراوخربش
 یس هلام رد "یتسهدلا و دالوا *یتتغارف ۀ شوک راراتخآ "یه

 تاسح ولرد وا نط و هدناسنا هسروس هلا ت تایسح ولرد هن

 ۰ روس هلا
 ترابع ندیعیبط لیمرب زسیپس فرص "هسیاتایسحوب

 یزیزع لا كتردق بهاوم یکنوج ؛ روس یتنطو ناسنا ردلکد

 روس ینطو ناسنا ۰ رالشاب هاست نطو یاوه ؛تایح نالوا
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 دطن 
 جاق رو تلا رب ور وک رو تالرومت هنر ت

 کیا ر کرار اوف ردفو * رنشغا توک فاز ناشر
 هل هدرارکف " كردا رزو ریز یدودح ول ردره یرب ندرصع
 رو ییسهلج «هسیارا و تایسح ردقه هدرللکوک «تادقتعم ردق

 رعنا زا نوه ندد بام کک چ هدک وا ییا وش ور
 ۔راقدارا ؛هسیاهدرانالوا فولأم هلتتقح *یرحن هنمان هر

 هدخا وم باصصا ةا ر شعارظن یصح هغلو هدنحا تایدام ین

 رر دنا وا ره لب یھی یک داد هک رول
 ا هقعب ند تموع ارین قعوط بنک موبچبایو
 دنا رو تقرس هفرصت !رازاعاط قالخا هقغب.ندنطامتحا ككدارفا

 ۰ رار ریو یان تراسا هحاکن ؟؛بصع
 رکف نطو هک ؛ردرلندا اشا ندرظن هطقنو یتناسنا هتشیا

 یتسهطبرخ ايو دودحاب رب یرلفدنلو هچدنل وا ثګ ندنسدعم
 یناق كمولظم كي جاقرب هدام ندیانییعت یتطو» كردبا روصن

 ترابع ندعوهوم طخرب شلیچ هلل كناود لاحر جاقربایو
 فرص نیزسقلوا یتبسان ج هلتعببط و لقع هلو ؟ ر دیک د

 ندکمکجدس هنفالّساو توحاكراناسنا نال وا ندرشب تاعوض وم



 و

 ترابع ندشأت هشمک ثاربم كفجهقار هکدال وا هک ؛نوشود

 - واب " راناقار جا یتسهلاع هدبودا فالتا یتیدوجوم نوسلوا
 ۰ ردلکد رايش نوها هدكب ندیدک نایب یتیرابر

 دفع و "تهدخ فیاکت هلبفت رازوس نالوا هدلوبوپ اعقا و
 ندنوش نالوا یلقع طقف لک ندنعون ریست يڪ تصصل
 روغ دصصنت یاسنا تایل هنر لوق هک رسیلهغا زازحا
 « زدن وها ندنسهلس كکلف 2 نوا

 سو چ و وس

2 
 نم



۷ 

 كنا نط راکتمدخ هنسیدنک یعرک ق ازر « كمکچ لا ندیم
 ۱ ۰ رول وا ندنلسو

 ۰ یعسامالا ناسنالل سیل

 ٹبشت هنابسا زب ۰ اک يدا هزر كیا هشام ندکو ک
 ۰ نوسلیا قلخ یتیرثأت هدهلا هک " ریل ها

fندنوم هداید * یدا ه سک لا ندععس اف اج نزار  

 4 یدربلاق ےک هوش

 ندمدع كلام ؛یدهسشا فلت ی هسنلا سکره رکا

 ؟ یدرونلوب قرفه

 هدرب ؛رونشود یننامز ن زسهلاعرب ناسنا ؛ زریلی هدزپ
 ی« ایدنالاب » و "هسردا رظن هنلابقتسا نالوا مولعم یمه

 هنرزوا هدهرکر نکل ۰ ریروک ندنعون لابخ و باوخ

 تایح هک «نوساروص ههدز ( تک الف ) رپ شکوج ترورض

 . شما تعفحرب لتشهد4 زمگ؛ دید

 ! ردهلب وا ۰ رشعد « ۰ رد رادهنزخ كا ساس »

 كنو كنوش هدرنمفس “یسیجاید كملاع هدرللبن هک " راو ردقوش

 زالوا نالا هسلند ؛ ردداغرا

 هک" شلاچ طقف ! ریک هلاافص اغاد یکلاح "هسیاراو كتردق
 ا یراب نوک | كیديمج نیزاجت لیوا ولاا

 ردیلربخ ندلوا حاتح هدرماننیراب "قمروط

 یجنآ ! هغا لر یکقوذ هدکرع نوت "هسرول وا نکم



 و

 لدفاصر نود نده راق هلي هدطاتحا ندنرات | رشم سح

 رک مزال كعا فارنعا ییرلقدل وا ناوبح

 هاکع رب « بونازق ینا « قلا هتل | تینا یلاح مدل

 ۱ .۰ رولوا
 قال ینتعف كفو هدوا طقف ؛رارد « ردنوتل [نامز »

 ؛رلب هلیازق نوتلآ كيزو هدهققدر ۰ ردکد كا ریدقت

 لاح ۰ نهردنازق یهققدر هناسنا نوتل آ ویلم ۱۰۰ * نکل

 ؛هجرازوب نوجا كا بئاغ یتتقو هنب هک ؛ردیرغا هن "نکیا هلیو
 ا رونل و هدران دبا فرص نوتل | هجرلکب

  هناسنامز مدآ ؛ ردنایحعبنم یس * تشدعم هیامرس نامز

 فرص هیعس ینامز هدلاعو ۰ راشب هلا یعس "رنک هدنس

 هن هدنتسس وا هلدنلا كغارب وط نوجا رلناروط لطعم هدبویعا

 ؟ربلب هلواقرف

 ؟ رده هدلکد ا شو هن زو ر یکشود تحار

 . شملوا هک ؛ ها روصق هدیعاسم لاذبا

 اھا رح توک هدلاعو هتسبا و

 هدنکشود تحار هسیارا و ؛ریثبقاب اتوم
 ۰ هتابح تایرا لک ای و مادقا

 « رابان هللا هسراباب هنره هک " ردرا و داقتعارب هنا ردنلق هدزب

 ۰ راراد ردهدوپب به * رلیعس ؟ راکما

 هلکن و نکل ؛ردقح بانج قیقح لعاف نوحما لاحره !انمآ



 ا ی

 انقاو «؟ریلب هلیاب هن هدنجما رع قحهصیق و » هک راربد
 رهبة “ هسل وا نوزوا ردق# «؛لدسردا تسن هتدنا ینامز

 نسح - زققو ؛ هجن وا سابق هزلاح مز قحن ۰ ريلاق یک
 رب قجردقوب ۰ ردیفاک نوا قماشب - هسروتلوا لامعتسا
 یعس باضصا عاتطرب ندزعسنج یانبا هک * ردهدنجما تایحتدم

 « رد رشعا ژاکداب رارثا هج - قحهل واقاب تمابقات - هتنناسنا ملاع

 ! ییادرف ورغهک | نوکو هلبا شون و شیع »

 « ٩ یابند نالابو یمرابدل ر امص ااکس

 نیراب ۰ لهسزغسود یییراب نساب ؟ كامیمردا رابتعا هنلوق

 ؛ربدن راعصا اکسس یابند 6 6 له وط ٩ كح هوش ود ےک یس

 دریک ها شو و شیع یتیرع هک «كدلرافطا هک ییدنک نس
 ٩ ككح

 « هدزمدوهشم ! لمدا تعجارم هزغهذ ! ملے قاب هزفارطا

 لرلنانوتشود یتیراب یسهلج * قەسرولوب هه هد ز#اظ وفحم
 هلزعنامز به " رازع نالوا لوفشم هلبا لاح زکلای ۰ ردیراثآ
 و هددت «ردتفقک تولوا وح هد نڪا یسیهاتم ربیع ناع

 ۰ ردیک رول وا
 ! نوسلوا العا ندکنوکرب كنوکر هک « كسرتسیا رکا

 وکو ٠د ؟ شلاج هکعالقن هامزسر هنراپ ندنلوصح كن وکو ب

 كەد !؟ مدیسهلو نون نیزاب ےک دن نالویمراو یکن
 لاقدر هبناسنا تبفزتشا ت فالو ا یما ندلاع تافآ ردق



 ۱ ح ی

 رکتسا یلکو کهدذذلت ًادبم اهد "یکر اشابع نایالشاب .هغم دشرو
 - ردلکد لاخ ندها

 » رزگب در اهن میس وط داكا زن کما «

 e E E هلسعس یدنک ناسنا
 وا. 2

 نوسوط قتدل كننایح

 هنسهتشذکر ع نوکره مه 3 رایت ید وار

 تازاحتتدمرب زغکوت < قلب تاب مایا دن ےھ ' رروط ردا یا
 ینهدرورپ سس !ربشیلاح هکمرک قو ؟ ےگ شبا

 هکنوج ۰ زلوا حابتحم هغمارآ e تماما نالوا

 تقو هله ۰ ردد وج وم هحنکا هد شيا اما ؛ زل وب شدا هدوهلکا

 دیک ی دننک تفو هک میرد ارز > رفس ود الصا یکمریک

 یراک ك لفاعر قعاج هعیرست یتنارذک كن هسقفو «ردیک رک

 رک
7 0 RE CU a E RR £ 

 يوا کا حیا ا كاشفا

 هایدنکل ۰ رولوا توف ,هتبلا نوکرب مدا ! قو هش

 يهدي وا شک نوحما كنوا رک ۱۰ ردشماک نوجا تكلوا

 ۰ یدر روش ود همدع رام ند ۳ یمک ره جو

 نوجا تلذم نکل ؛ردبا لمح هنلذمره ناسنا ! قو ههش

 هرطاف هوق "یدیدسل وا شلدارب نوجما تلذمرک | ؛ رهشمالدارپ
 ۰ یدنمرو ینیدادعتسا قاچ هزي هرب تبع



 0 دست ا شش
 *؟تلاطع هرغ ههشاضم ییالوط ندلاحو ۰ زکه دوخ و هلبا

 ۰ رداور كعد تهافس لوصح هرورض

 رکد هب وزرا ربارب هلی رلتفشم وب كنتلاطع و تهافس یرابا

 ! هسلوا قوذر
 ناصر روه هیوا و عا ب ی یا تاق

 هننارضم ولردره ینام ج راندا تمزالم اکا ۰ ردیبک ترشع

 ییریاترپ یناحور هقشب ندنزح لدب هطاشن طقف ۰ ررارغوا

 ۰ رازمەلوئ
 كنايح تهافدس ؛یشادرق كات وک كتوم تلاطع ! توا

 تهافس ؛رزکب هنالبر شلراص هند وجو كناسنا تلاطع

 دیقر هلن و ۰ ردندنلسف تیز نالوا هدشناولا كنالب وا هما

 نوسلیب هنل وار وصتافص هن هدکشاک اهل زر هل و وهدقم ر وط هدنجما

 كنامزنع زسشیا هکنوچ ؛رارابتخا هدنابشاهد لطاع رب
 ۰ ردن وزوا ندتعاس یسهعیقد

 ردک ندابد ندهع وط هن رعاهد هسراشب زدق هن هبقسرپ

 « ردهصق ندهقفد یتعاس كتفو نک هدنصا تایوهل هکنوح

 وظح " هسلقاب هنلاح ندقاز وا هک «زریلیب یدبثاریم هن ز

 رب ییرع نوت هراجمبوا هکو لاح ۰ رونل وا نظ قرغتسم هناظ
 سهل وا دونشخ هل رب كملاع دیاذل هن “هدر دارمصح هغعل و راک |

 ییزو زلا بلا هنلا دف هبنسیا قلوا فولأم هللا قوذ هنره



 هاو تر

 هنيس یراما رهوج نالوا مزال ؛ سیسخ قاریوط ۰ ردیادصق
 ره «هبافتسا یتجابتحا ره «نکیا هلو هنب ۰ رالقاض هدنصرح

 ۰ رول وا قف وم هراهظا ییدادعتسا

 یترع e 83 و و ؛تایسا نالوا رادم اک وب

 اھا دق راخ نمرکشت ند نالوا هف السا هدا هلن وا ؟ ردى د

 ؟ یمزلک مزال كقا
 ه هدا تاسح هن هدلاح دل وا یناف ناسا ! تقیقح ۱

 تدم قنس سکره هسفو ۰ ردیلعلاج "یک ق ج هل وا رهظم

 اف تانا نالوا یاد یرع هسردا هدد هللتسد یا

 ۰ رولو
 قرف جا هی وزات عع هیلدنک هتنهرنره تكنااق

 « _یکلبقار هنلاح رانا و ؛ روسلیروک رهداز كل هصن شلوا

 ۱ رت سسح ولی ون شمردا فو و ه۴ وط رابتش قلوا راست

 ! رویلیکچ
 هدمت و زات وا ا ٩ ردا ور رارسح و اب و

 ؟ ردبءالعا نه لک هطبغ هحاح راءدآ زکیدروک روک

 ییعمح كئیُش نالشد تڪ نوڪ ا ناسا هکتاوخ ؛ لعد هسلا

 هيا قلراشح ؛ندرهصاخ یکیدتا ناسحا هنلوف هننهد كتردق

 ۰ رد رابع ندنلامعسا نیس كرا هتصاخ وا

 وفشیامریتک را رب ندمدع تک یی وا یرصتم یتورثرب چ

 یس ؛ ر ون لب وط هلا مادقا هسٍا و اوه رونل وا قالطا الام هداد



 4 یس ل

 ادا شیعت كن اک ایندل ثرحا

 ادع تو كن کكترخ الث رحا و

 یک كج هیل وا 8 هدمه ؛یک رضا وع نوجا ن راب مه

 یماسا تلاح تداعس مردن ءبدعاق لو روی لاچ هلیصحت
 ۰ ردترابع ندعابا دنیکح كنآ

 - رادن ییتارخارخذ هحما وا رظتنمهت وم هقیقدن هقیقدناسنا هتبلا

 هدهدلاح ییدسا روصت دحر هنایح نکل.۰ زعاروصق هدک

 نارب همدآ هکنوج ؛رولوا شع ود هنسهرطاح قلاق جا نوکرب

 رب جد یعبط رع نوجا تایح ؛ یک یعیدل وا ناما ندمول وا

 ۱ ردلکد ناعم دح

 هګ دروطانندتناسنا اما ؛ رولوانف ناسنا هک "صوصخا

 ۱ ردقاب

 یشرب زجاع ندنجوج شعوط یکی هدایند : مهنش ود هرکرب
 ولرد كب «حاستحا ولرد كی ههنا و هراڪب ؟ ردیمراو

 یم زا ول هقشب ندنل وق فیعض یکیا هکوبلاح : شلک هلا دادنعتسا

 ها ل وارو تد وری ماه قو یا



 تس ۷ 6 بس

 دای كل لابقا ۰ روک هرطاخ ینامرهف یاب یللا قرفوآ
 یک شا لش هدایرد هداوهو رک هدارص هدغاط لھ

 1 روی
 ن هشعش نالوا ریکفافا كد رات ریشعت راعفشوا هک رک تن
 ردشل واراک داب ندنسابر

 كاسم هدشرفظم یراق دل وا لئان رانیعتس و رسوا هکایوک
 ۰ ردشلاق ناشن ندتفوت حاهنم یارو نالوا یراادنها

 هلا هبصق چ وا نانلوب هدنفارطا كتفاطل یایردوب هک فبح
 تسد كرشب رع هلشلاخ ترد لاح ییدعت ك وک چاقر

 . ردنبک شلیاب نوجا كمتسوک "

 هکلبو كش وکره تلذعو بارطضاو تر ورنض و رقف

 هرارازم یکی هدنر هت كوروچو هدنرراود قار وطب واره
 یلرکرب لام ههایسو لئاه ردق قج هشیقاب هراتوب ات یکساو
 .رونروک شه وا ر وصت هليا كئر

 هلرسڪ هنس انف كنلابفاو قور یکسا تبندم راثا هکانوک
 ۰ ردشش ورو دنا ولا مام

 ت ےک و 99 9 6 نت
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 رس قرهلوآ نابن ندرظن هدنحما مالظ نابع ۰ زغ وا فداصت

 هور هه وا ندرللب دنفکهدنل وص یهدنغاص لاک ندا رفسو

 داماد ا نالوا لصاح یک نشت راقا تاتهم للم ىلا

 رۈلوا نا هیت زار را
 هتل وا تبسن هنشسناح ور كن راحابص یتفاطلو كل زماتقا

 هماحو شعرو لالم كنر لاج ندشل زسوش وا هدنر هرا

 نم زونه هدشعرو هتراوسک هيس هنر تاوخ

 عا هللسوا كننو یتیرلحاص همرص هل لزوک رععار

 یک رح” رون نالوا روتسم هللا باحر فیفخ تیافو ا

 ین نارو یا روغ هدشعا وس هکلم وک لع هکتار تک وک
 ۰ رونلو قرف - ردق ربلدر یل هرهج فاص شجا ندوقوا

 ممکح رظنرب هنس هر كلرارب یکیدتا الیتسا هک حابص هل وا

 لاح ناسل رر یر هرذ یرلهرطق یرلشاط یربغاط هسلقاب هلا
 هدانن ودج هنلاک زاحنا و تیظع فاطلا كتردق مناص ۰ شلوا

 ۰ روئروک

 یتسهصک یحندرد نواكبا هکردرا و یرهصک یلاوه قارب
 ردا لصاح نم و رس هد زکد یمعع كشذووک انداع زربدک |

 هد هرک رب مود رش ناد وهم زکل اب یعیادب كعف وم

 نج ب یشراق ندیلوطانا هلبالاص یکیار هس رونل وا ر وصتیح رات

 نالوا یروهظ حاف زم راتقفوم هوب ی هدنرزوا ابوروا و



 رونلوا هدهاشم یراسکع هلی ول هلیلکش هل هدرغاط لکد هدرکد

 هلا لاعشداب E E ردا گاطعتا درب رب اد دسناراسکع و

 تاقط هداره ید :یوافت نالوا دتل و تفت و
 نذام ی نالا ۱ لصاح دادعتس | هکل هندیآ عبطلاب او

 لصاح , یلاع و اتعاد هدرغت اعاد ردق هاوه جوا

 ردقو ناکما هل. هنن روصت لکد هنن ر وصت هکرولوأ

 رهامرب ردا نکع یتول اطول ز هارد هکرول و ۱ نام ز

 ییهرهچ هبل قالراب حوم حوم هشرزوا یراص یلتاط ماسر

 هنرزوا روللب ةنیارب هدهستسیا كا ر وصت ینییرتقان كازوکرپ

 ناولا نیشتا قاطرب جرم هلبتناروت كنسح و یوارط كنابش
 ا اب رول هلوا هباقماب اطل كفاطععنا وب هنهسا وا شهرا

 رولاق دکار هدلاحوا هناوه رولوا هاک هرکص ند ورغ

 حورو فیطا یکیرح باوخ رارظن ۰ زغ وا فداصت هدهب
 یکی راهون باوخ هماح رادوجو ۰ رالاط هنوکس تلشرب روا

 رشود هنا مارآ هتسرب رورناحو فیفخ
 اا دل وا فا ا 086 دکار اوهرولوا ۳

 قولحندهلعش هکرولناض هساقاب کس ورس “رول وا فداصت

 انشوا ۰ رویدا ی نازان نازان شمریک هنایرد یربرب

 ۰ بوقا رون یرغوط هرارب یکیدلک ندندوحو هکدتا كارو

 ۰ رویدیک

 هدهنااهم رار هلکعا هبلغ یر ندراراکزور رولوا هاک



 بسی م ج ۱

 ډز هکر شابسک تفاطل ردق وا توفص ردقوا راوس یتکیدنزک

 ۰ رولی هلیید شلدبا شرف هنیبآ قاربرب
 هنسیرب هنسه وا هرک ضعب كرارپ نالوا یهاکر ذک زارو

 سودل ۰ زفلوا قرف ندنیعسورس هکراچآ رللو رونقوط سودل

 زارو ندنسیرب ندنسه وا تقو ضعب كرافرط نالوا یعارغوا

 هزکد لرهنلهراب یرابم ربارب هداوه هکردا لصاح رالکش رک

 ۱ ۰ رولیدبا سايق شک ود
 ناشف رهاوج هقافا هلبئنطلس و تمظع رونم دیشروخ

 نرفمفارطا هدنلکشقوماب شلتا دملک هنساهتنم كقا قرهلوا
 شلوا قرغ هرو یکدتالصاح كراط ولب قف وا قف واناشالوط

 هكر ام راه زا هن“ هدسالا نکن هن.“ هدحزف سوق هل راکنر

 ۰ ردرا و یلاعحا كلروک هدیدنه ناغر 4

 هنکنرولع ویوق تیاف یفرطر و هشفب قیچا تیاف یفرطرب
 هقط و قرهالشاب ندل | نشنآ یتهجر دوخابو شل وا قرغ

 ۔ووق هجرد یللا قرق كن رکنر یجنانواف و یحی رتو هبنپ هقبط
 ان رانف تنا كردبا لافتا هنغل و وق ندنعلفحا و هنغلقیحا ندنغل

 راوكنر قالراب ردق هنهداید دوخابو شمر و رارق هدنسیراص
 یر a8 كناح رد یراقدل وا لباق هدسعل و وق هدقلقحا هيا

 نولم ولرد كی شعا عجب مو - هرزوا قمالاق هدح راخ

 ردنا لیوحت هب هعیدب  ندتفاطل رب یتیرلکنر هقیقد هقیقد ربط واب
 زکلاب هکهدنروص رب ۰ رارالشاب هکعبا ریس قافا هتسها هتسها



 . 4 ی وتلک - تورغ ¥

 فار شغل وا دن هزاشتغا یشراف هزکدقا كننطللس هاك
 رولیرک ندنزاغو هناطلس علق نالوا ناباش هکملند ینینها

 قلوا تفاطل هوم ندنردق هسرونلک یراهد ردق تعاسر و

 . رولیروک یتشم ضوحرب شاب نوجا
 یاشام هدنرانک كنافص یایردوا نوک اقرب ناسنا

 رکن كتردق صاف هدنلاذبا كنعیادب هننزخ هکر ديلا تعیبط

 ۰ نوسلیهدیا لصاح هعلاطمرپ هدننهذ هنغیدل وا

 هلا لام داب ۰ ردنا برقت ماشقا هکاتقو  هدران وک نکا -

 كناند یرب ره قرابوق ندنسافو شوغا كنررب ییونجیاوه
 بورغ نامز نالوا یمدرب هنابرغ لا كلاعو شلنا هنسهشوکرب
 دعوم یلاثع نیمزوا نالوا یهاکناربسر هناقشاع لا تتکلع هلا

 هتسها ردقوا ۰ رارالشاب ۵ هقناعم یک ننزان یکیا شما لاص و

 یادص ورریدلوص ینیلاج لک كن رب یرلسفت هکر اردنا تکرح

 ۰ رونل وا نظ رارد هدنسهشیدنا ردا زار یاشقا هرابغا یرلاب

 رولجوک ردقوا یاوما كراوص نالوا هاکهولح هلاعت داب

 لوب نوتلا هنیمز هک رولیغاط هراب هراب ردق وا ینایض كسعئو
 كونج یاوه + رون روک یک شلرس سلطا نام ر ۔یلهلشلا



 ۱ ۱ تس

 هجنریدنک هرکص ندقدلوا لصاح هدو ۰ رارولب هدا

 نیشلنیکن 3 ادتا هقول ۰ ردیعسط یسالشاب تکنو

 قاب بتکم ٥ ار رکص تکرش هرکص دقناب هرکص

 هنیفدو بیک نوجا دصتم لوصو دج هتسرونلوا دارم

 ۰ ردقوهراج هعشپ ندهارا
 نامه تا رول رب هیتر

 ادم هدنسهرا راثاو للع یسیه كماوقا ندا شک هطغ
 ندقدلو و یره دلا ةا تربع هفلو یلسلست بئرت و لوا

 هل هره یرلقدنلوپ ككرهدیروب هرزوا بیترت یتیرتشبا هرکص
 ردرلشل وا لصاو

1 

 هنا یراحی تک اما زاد و یز تیم

 قرهقاب هلربع هزئاسوسح هزچه یتردق ۰ شعارب طور
 هوم دا و راه و ات از وا

 هکردتبثم هلن ربع هلا هر هلتاور هلبا ماجا هلتنکح هل
 ۰ رول وا هلا ېس هسرولوا لصاح هره نوجا ناسنا

 ۳ « رولوا لا ى ترول زا لصضا 4 ره نایین



 سافت هدقن ور كحهلس هنل وا نظ ندنسهعیدب رانا كتعدبط داتسا

 ۰ روب ربتک هنادیم

 یلتورت ندتکرش كي ۰ یدلو راتعا بیرغرب تراحت

 ۔امزلصاح ۰ رویبدیا ادیپ راتکرش یلتوق ندنل ودرب "رمدآ
 زید تا دادعت هدالاب هکیدلک هلاحرب یتیرومو تبندم كرم
 یدیاهسل وا لباق كلدا احا رلندا فک ابو داحما ییابسا

 هدنلو یتداعس قرت هن ماعو یرب چه هدنرلجا رک لاعحا

 ۰ یدرلزغانا هنفیدل وا ملاع یرلکدتا رع یانفا كن ریدنک

 یک یغیدنل وا تقد فرص زارب و

 ولی هنلوا فشک هلقلبالوق كب لوا ًادبم هدنسهرا راتا و للع

 ۰ ردولو لاح ید هداوعد زیگیدتا ٽڪ ےک ھت

  Dbهدنوک نوحماربخ یر ره هده سذ الب وط را نک ف 3

 هزیگم تبتکمرب قجهدوفوا قجوچ زوب هسریو شورغیکیا
 اقا  Eتفورب ۶ هسدا رلعج وح وا ۰ رولي هديا تاک

 زفو هدلاحرب تاجهیمرو شوغر نوجاربخ هدنوکرب ۰

 هسزلوا هر افایو هقیربافرب ۰ رارونالپوط هربرب یفاطرب هکلب
 قحاف وا هلا هراب یرلفدنآزف ندا ۳ راردنا ادب هاگتسد رب قحاغ وا

 لصاح رادتفا هنلیکشت هقنابرب قجافوا هدهلراک كنا تکرشرپ



 تی

 مارا چ رقاب و رویت هدشتوق بکر اب نویلع شقلا یللاهدرارپ
 "هلابس ۰ روشیلاج هنابسا كرادت زمحماوحو فاذل نزسکعا

 هدنفرط وش راقات هتسخرب یک هدنتهجو كنابند هکر د هل وق هبقرب

 قرم هاست فج ها هدافسا ندا ت ر :نالزا

 ۰ رویل وا
 ۰ یدل وا داده اهدنأقرب رش رع ۰ یدشا روهظ زاغ

 نفاخ تذل + ۰ .شعاو ر وک را هدهن دع. تالاغ

 ۰ شلتروف ند رناهبح ناتا سکره ۰ نول وا دیفتسم

 ۰ روی رآ هراج هدست كنتداعس بایسا

 هنسزو ندنو . یدلک هلاح ر قحهلوا لوقع ريح بط

 ندهلزن نوک و وچ كيضارمآ ناسا وا دع تلهم لوا

 ۰ روی زسنیمها

 ۰ روپریا راهعطق ۰ یدراو هروصت دبح رس تفرعم
 هدنرلارد موق رلهرف هدنره روا نام . روبریدشلر راز د

 روبیل و اراوص
 كنتعنص لباقان رب ۰ یدلیا مسقت یییعاسم تورت نف

 شپنوا نوا ندرلنف رازه.یکسا هدنتهج نالوا دناع هندنک

 یکلوا هدشبا ینیدشاغوا قجوجرب ۰ رویلوا داتسا هجرد

 ۰ روی راقج هلعف لوصح هدایزندنشبنوا ندن وا كراراذک راک
 ۰ یدش ود هنس همعاد قمیچ هنحراخ رشي رادتفا تعنص

۳ 
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 یی هلیلح ام نالک هروهظ ی رید هنس كي ترد جوا هدنڪا

 ۰ ردشل وا لاک یا میاد هدرل هحرد قحهربدن و وا

 . . «نوسلقاب هقراعم بتکلا نتازخ كلام

 كن هساس را ودا ینافرع تال وصح دلربخا صع ىکا

 هدراهحرد کاب ید هدن رک: لکد هدهناتح یا وتحا زکلات هنب راثآ

 ۹ رونروک قاق

 هدنا ایوهیهت ندلوا یبیدالیم مصع یجنزکس نوا هله
 تلوهسو تعرس یهدنراشما كنرارا و ندا هیر قرهنلو

 نالوا تد وعن شڪ ضیفەنس هنادج وم تاک ارداكنربرب هلرتهح

 یتمکح هلا دیر کت ندنتاموهومو تادرح ییهدوحوم دعا وق (کح

 قب رط تدندم هرکص ندکدتا یا هن رزوا لالدتسا و هل رک

 ۰ ردشمالشاب هغملا لوب هلا باتشو قوش هقشبرب هدیفرت

 یونعم و یدام هژیعطت ه هيج راځ 1 كنهلع تابرظن

 فشک یتتصاخ هیق رب “لابس هل وف را رناشیلاح هب هدافتسا

 یک لایخو رثالا عید ردقح ور نوجما تمدخ هتیئاسنا ۰ رلیدتا

 ۰ رورو هدزک د یک راحخ» یاس هک رد هدنسهباس راک

 یک تمارک بحاص مدآ هکر د هلیوق هبقرب *هلایس ۰ رویچواهدهرق
 ۰ رویدا ناکمرصقمه نامز یطمه

 نالوایموفن نوبلبم زوت وا یک هکر دهدنس هناس را

 را وز و ی
 تب دف و
 4 0 و ۳



 4 تربع ¥

 نا هح ۲ یمهرد ره كن ردق هاک راک و هس ر ولیفاب هاو د

 ردربع رود رب یسهظف- ر ا
 ر

 هدنکیدتشیا ره ۰ ا هل وا دیفتسم ندنکیدروک ره لقاع

 روهشم یضایر ةمالع یتح ۰ رولي هو تفرعم ٌهصح رب

 هبنذاح هوق نالوا ندنرلزععم لا كفراعم تالوصح ( نوتوبن )

  ردشلثا فشک قرهلوا نیب تربع ندنط وقس كنا ار یی ران ون اق

 یوزاب روز هک ردرلناشیلاچ هغلوا تربع دنهصح به
 یتلدم ئارد داعم رک وس یر ارس باوا كتعربط هلبا نافع

 ناماد كتناتسنا یالاک رهاوج ردقو نالوا هدکعا نیت
 ۰ ردوا راثا هتسهدافتسا

 هکم ر دتشدا نادنسهشوک ره كناند سس هن اسل ر هلیص ومه

 رخ ندنمارم ههعلا طم باا هج راک زو هدنا رز هل راو

 كتاعوبطم نالوا ثالام هنزاتما كعا شخ تردق هکمرب و

 تسایس دعاوفیرب ندنوک یکیدر و فرش هتنئاسنا ماعهل ر وهظ

 ترص ندا ااو تالا نمت و تقاقاو بس لوصضاو
 نوجما یکیدربک هنمهح تنم ر یکجهل هلوا دیفتسم كموع قل آ

 رصع یکیا ر هدنسهاس نایت راکفا قحالت رش ئانا



 سس 6 بس

۳ 

 دروک بحوم یسلازا ا مدزمگدم رک | دارم وم
 هدریشیلاچ هكا عفد یللع زځیدل وب عنام هنسناغوچ ویابسا رکی
 لهسبا رولب هل وا قفوع هغفارپ هنسیلداع نایرج یدبازت هدعاق
 یزقسافن هدهنس شقلایللا هسزل وا ی رکن شک ی کا

 ییعه هبجراخ تراح كن رظن لالدتسا زم هل هدا فیعصت

 يع . ردتاث هلا هعطاق لالد هڪ وب توق هلتعفا وم هننبع

 كنب راددع هلدتعسو تن رار هسیا رول وا غلاب هنلئم یکیا رثیلت

 هکدل ورايا شياو براقتم هان وروا تبسف نالوا هدنند یتزنک
 دیار هباهنلا ربغ لا ناسا هتسبا هداب وروا ۰ جهل وا یواسم
 یتایطا هام كتئدم زر هيلع ءاش ۰ ردقو یلاقحا كلب هدا

 هدیقرت راثا ولردره نانلو ناو كن او هدسیقت نالوا

 زاکد التبم هنرطخ قلاق هدنن ودام كنا ور وا هناهنلا ریغ یا

 نشو عناص كنالاک زاسحا رمقیدلاق نا ربح هدب وروک یدع

 هت رب كلەنس زوب یبوط قلوا دنسم مه هدیقرت بتا هلیرلع
 هرشبر هسرونل وا سابق هتیعج تابح هسیا هنسزو ۰ ردجاتح

 ۰ رولاق هدنمکح م وه ود نزار تلسد

 لاک
 ط ط جو هه تب عع هب ب هب



 لیطعت ییهیلوصف یلغاب شیورچ ناجی داب یلعاب نوتز زارب
 ار یدک مه قهسالشاب هک ت جاقرب هدک هسننا

 ۰ یدرونلو یلتوف یدوجو ل مدال وا مه ۰ قدراشب

 زر درنالباص نوها تب ه هندقم كلام هدنص وصخ قسف

 كنیگنرف زلاحرب كح هل هل وا تداکش تج وم هدب ان و کلا

 ۰ ردیسعا دیازت مدبمدو یتزک

 . رونروک یجروب هغعاب
 كرش قجەلوا جا دنوم یک نوتو اب و كترشع طوف

 ۰ ردزشعا زواح یدودح ولرد ره هدنلامعتسا

 هک ریا نظ 9 ردق و هدنتعبطل ریلناعع اذ نورد ضابها

 8 نوسلی هل وا يسار هح زاطسانب كبيس و

 : هزاعنام مهلک

 هژتفد رب زا یییرث ات هح رد فک اما تدش هتهافس وت رشع

 ۰ ردیفاک كءروک
 رشیکیا نر. هدنرا هناخب كزاتس ون زر اع ودل وا

 كنيلب وک رب هد رولس هدلات راق طقف لس هل روک قا قجوج
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 :E عاوناو هدرسو مرک ییرادوج و نمرولیوک اعقاو

 هل را دف هی GS شک هژلفام لاو ۰۰ راردشمربدشلا

 ۰ رلردا مس رر یزوقر ۰ رارولس هردلاق ییشاطیکح

 هسلروص رلکرت نالوا لثم برمض هدنوق هحابوروا یلصاح

 نیمکعتلاح و نوت نوت هدزم رهش نکل ۰ رولپ هلنرتسوک زنا
 ندزهماب . زراوس زا هلةایاقالبح رت دا تداع ۰ روشروک

 هلکروکچ وا نیشیق هلبناف هتفح نزا ۰ رویلوا تكسک ۱ هیقرع

 راش نالیراص نالیریدیک هفجوچر هدکشب + زرویروتوا
 هنلاعا هسالا لکم تار نوا مدآرب هحوق هسل خنک سر

 ردبا تیافک

 و زف وا ظفحت هوا ندقوفص ۰ رخ هو ناال

 تاما رشا هتسناغتش قغاللوق باوا ولردو نوا ند

 تعص ظفح هکر ولير وک راها ضعت هدهرصەرا ۰ ردندنلسف

 هسبلا حراخ ندموزا ىنيراقجوج ۰ شلوا فقاو هنابسا
 کد تقیقحهدل ویو تیلقا هکمادام ۰ رروب ردشلا هکمایک
 زا كب تیّرکا 7 یک ینبدل وا هدربخا رها ره ردشمالشاب

 و زما ندنعغجهل وا دلعم هراعتحش وا ځد هدل و و هدنګا نامز

 نوت نوت هسا كم رايش رل یدوجو دوخاب و مّصم
 .زو هدف و ننک عض: ناف ذ رول هلدد ندزم اص وصح مز

 ندنرب ره  كنابد نامه هدار و رلکل هتسخ ندا دل وت ندنغلف

 « ردتتشن هللا هبط ترا یعيدل وا هدان



Eلر  

 ییهشب ؛تلزستفد هکفیک هدنروص كجهدبا هظفاحم یدوجو

 یسیحن د "قسف یی ؛ثكع رايش رسب یدوجو اب و رضم

 هلا یرلش قح هل وا جانم تشم یک نوتوت او ترمشع

  زوقط < تارا یسیحزکس الغ و طق ید دحز واک

 رابتخا قره وا راغم هتسهدعاقأب و سصع هک ور "هرادا نیش

 نوا نورد شاسی ا کر را هاو نانو
 . رد رخ بابسا یک كمروشود قجوج یسیحجتر

 ۰ رریدنلتدش دوخاب ۰ ردنا دیلوت یه راس للع رنو

 ینس هینایح وق كلرلکوس ۰رولوا عنام هنساغ و وشن كرافجوچ
 4 ةع بط نوناق نال وا هدش وفن دار یافو یلصاح ۰ ردلازا

 ۰ رربتک هبهحردر ثكحهدا هل اعم

 لرمشب عونو لاما تدش هتهافسو ترشع هسیارلعلام

 تل هذحاف و یاب هر ر 4ماوا هدلاحرب قتشدراق هم راق

 روب دیا عنم ندنژزک یدل وت هل سان ال وط ران وب اک رونو یراهدام

 نانا ردن هک راش عراع دنفس ره
 یتداح ردف ها وه ۰ رول وا لصاح هلا اوه سفت ۰ راس هم

 ۰ ردق وت هش هدنغح هل واهدن وو ردق وا هرم وع تعع هس رول وا

 جد كل سود هکشک هدنروص كحهدبآ هظفاح یدوح و

 ۰ زمهلینبد ردلکد دوجوم هدزازپ

۳۹ 



 کر

 نالوا ولع هلتک الف هنسهجردا لاله ینیدنک مدآ رب هدنوک

 ۰ نونا زا مخا قلخت هب غ ثالام

 هديا شيعت هدزع راقارب وط هدزر هکش عما كجهلک نامزرب اما

 نهدافحا ییرلارو یقه شع ا قح هلافوح هده ص كاج هيم

 لا نوکو زب ريغ وشود هل یتفج هی وا بول وا روب هکموش ود
 سصو هن راک لا. ود ساالم رتک هلعف ی زم هفظ ول وج

 : دصلک هلسانت رشکت ۰ز ىلع اج هنس هچر دا تمه

 باعصا هس ر ول وا نوصمهدهداعل|قوف عناوم قاطرب مشبعون

 كنيد وج وم هد هنس تلا جنب شب 2 هر وک هنسامدا كفش

 كسوف یر ندرصعر هسا تبسذو ۰ ردنا دیازت ردق لشرب

 تاق چ وا یکیا هداب وروا و یدییتلا هن رز وا یرب ر هداشرهآ

 یصعرب مدر هکروبل وا كعد ۰ ردشف [ ندنسلوا و

 و شعا تیاعر هنرمنکم هتعسط نوناقنالوا هدلسانردق

 یک هندقم كلاس ردوا شک هطبغ E و

 تم رتک هلاحرب نیز هلا تابح ان ارس یلوط هلبا ن

 نایهرب و نادم هنل وصح هل صوم و رکو

 A تابساإ

 نه زاس ناقارب ورک ندرتکت یاس هدف رط ره كاد

 یکیا نام یفاطرب ها یعاطرب هروک هنتیا وركناعصا و

 ررععسم هونص

 درب هناح و هلحم ی کیا ؛یفنلاتق كنا وهی درب دل رلبح وم



 ات

 جین ۹ ا

 نالیروک هدنسورب هدنسهب وا كغجوجر ید لاح وت طقف.

 یکاد رک ۰ ردهدنلاح تیلوفط كب اهد زمتئدم وااو هرلکل سس

 هه مرب قخهلوا نایاش هنقالطا ناسنا ةقبقح هدیقرت قیرط

 هسرول وا هلتروص هنره كناهرکتسم ماطر نالوا رباغم هب هیناسنا

 ْ . زما ندنفجهلوا لئاز نوسل وا

 هلطئاف سک ره هل هساو ان هګا رم ابو ضاق هیفام عم

 كمن ن زسقعاب یر هعشب ندکمر و هراب هاصداق هم و 4 هراب

 نما نده له ارم تا لر بت هکر دی

 ¢ نوسلی هنل وا دع لقاک هتنابح هدرلذامز ینیدلوا

 قوحر اهد كس وفن ا هدا ور وا و هن اع) اطم 3 هتشدا

 هنابسا وا هسرونارا ید ضغوط اهدو قرەلو تود هلبا باسا

 كتر ورمط را 7 یکیدلیا لنصاح هدم هلع قرەلواتوف رادم

 داخ ند رادا تاب زا نیمسال تب و نه هلام او ات
 هن اربط 9 هننابسا و هدعاق رانو باعصا قوج ر ندابطا

 ثحابم قوجر ردا ادا ندنرظن هطقن یدنک هورک ره راد

 قوجر نوجا ققوط هددحر یسوفن "لر و ۰ رارووق هنادیم

 ۰ رر وديا ثحم ندطناس و

 ره نامه هسردا زاّحا ندنا ۰ شعا روبلاغوج ناسنا

 یکیاره نوکسم هلترنک هنسهجرونل و مدآرب هلن رب نروشرآ یکی



 ردق كحهدا فیعضت ینید وج وم هدهنسیکیا یک ینیدلوا

 اد لا عتغ

es iنرل ه ران ات اص هلا  

 زا وج هلردبا لامتساء وس ییتینما و سوهكعباب لکد تراحمت

 )> ردتقرس عونرب شم واتس هدنتلا یسهدرب -

 هده> رد یهکیا ردا عف AE ییعتع رحات و هله

 تقو رب چه جد هداف فعاضموب هدهسیا رولب هدا عتمت ندنآ

 دارت نالوایعسط یعوقو كداةخاو نالوا هدننیب هلام جاقرب

 ۰ مەل لباقم

 هدام یک ر كن راحت هگمادام ۰ شل لباقم هک له وط اس ات

 تعنص وتعارز لنآ هکمادام و ۰ ردابشا لومماب و ماخ جاتحا

 4 ییکحدب كناسنا تعنص و تعارز قحهل وا لصاح هلت وف

 نر نوک لانوعسا قصا ومع راس رولا را نایک
 هدا :تراحت و هدنکح هش مرک هنادبم ج ییایشا نالوا مزال

 دلرشب تایح قرهلوا یتفتسم ندتعنصو تعارز تقورب کا

 ۰ ردقو هپش هدنفح هيم هوا قاک هنسهمادا

 رههکلن و هدنتبسن ناسنا هکزروبب روک یشرب زکلاب هدایند

 ل و
 اف نالوا ندنسهدساف طالخا كنهرضاح تدندم هد وا

 رونلا هللا بكرم صاف ناسنلو ندنرلنفعتم لا كطالخا هلهو

 ۰ رد د
 

 



AE 

 هلقارب هفرط رب ٤ هلا لاح رب هقشب ندتوم هدنګا هیعیبط روما
 نوا قحا كانيعبط دیلو هسا یعبط توم ۰ رد د ودع

 رع یرافرب هلککرارب هکنوچ ۰ رولیروک هدنتبس یر هدشب

 هتیعج هسزلک هضراعر هنیرلهبدیلوت هوقو راشي هج رادقم یعیبط
 کو لاح ۰ ردکلام هندادعتسا قفار دالوا زوتوا ندزا لا
 مدا يکيا زکلاب ندتصچ هسردا تافو كکرا رب هللا یراق رب

 رول وا بثاغ ۰
 هکنوچ ۰ نمهیلسب یبدا ردقوا تقورب مه قاریوط طقق

 یعسط دحر لباقا یزواحت هج هبابنا هوق رکو تعس و رک

 ١ ۰ ردد ودح هلا

 هدرون الب وط هر رب مدآ نوا ال وا ۰ مل هقاب هتعنسد هدهرکرب

 كلم وکزوتوا هدنوک الثم - هلبرابتعا قعش اچ هد هجرد تیاهن -
 ڻي ج وا هدمدا كی كلموک زو جوا هدمدا زو هسردا لاعا

 هنس چاق ندن رز وا وهسربک هلاح هن كلم وکر ب ۰ رولت هديا لاغا لع وک
 یک یعیدل وا هدناسنا هک ردلکد ردتقم هندیلوتاهد تالم وکر هس

 س یدارت كتال وصح هدنوسشنا ددعت هلصح طئاسو

 ۰ نوسسد

 ماخ و ایشا ماخ یهلع فوقوم كتعنص هک مل هتوط اینا
 زجاع نددشاعا كتعارز ۰ ردتعارز یملع فوقوم كنابشا

 . ۰ نمهداشاب ولردرپ تعنص یرادقمرب یغیدلا
 هدلسانت هسنازق هنره هبام رسرب شلنوق نوجما تراجت



 تب

 هرارهش ی یاد 3 رک ج رطش دوهعم یدارفا

 ۰ رراو هرادشر قحهیمص
 نالوا ندنکرادت طئاسو كرابش زمغیدل وا حاتح هکوبلاح

 رونل وا هعلاطم ادرک یسکناه كتراحت ابو تعنصاب و تعارز

 هکتوج ۰ نهلروک دعاس هیر هدتتسین و نوسنل وا هس

 یلوصحتره هسیا كطئاسوو ۰رددلوم اعط یدول ومرهكناسا
 ۰ ردلکد لصح

 فرم یلوصحم كلا الوا ۰ مهنوشود یتعارز هرک رب

 م هنسره هکر مهنلوا ظفح مولا ىلع ۰ ردنوجا لالهتسا

 ۰ نوسلی هدا دیازت هحرادقم تارمت

 یهیلع فوقوم كتعارز شمالوا هلب وا هک مهتوط ایا

 ۰ رد دودح هلا یعیبط دحر اتاذ قارپ وط نالوا
 هتسو .هکز لوا لصاح ناکما هنداحا , ندق و هلغلاغ وح مک

 تاج هلک هرکص ندنا و مت هحنرادقم زما رغ نوجا هنس یکدزکو

 هنس هس وکعم تنبت هل ےک كج هلک | هنسو كم وا هدهنس

 ۰ نوسلب هل دبا لصاح تار كح ەل لداعم

 ندهیجراخ ضراوع ولردره تعارز هللا لسانت هيلع ءان

 ی هتسراردنک ردا 0 ه هدرح دعاوق وش قر لاوان وص

 .ودق قجدریدنلو مدارب هدنعا رپ وط نوشرآ ره كنووک رغول

 . رولي ها کت 8

 صضراوع _ یرافضاح شل و هلو دوا ا کت ۳



BE A 

 قیدصتو روصتو هرک نایلوا ییصن ندقلعتو سخ هسلک

 زلوا رأت ردق هرذ رام راس نالوا م ورح ندن وق ۰
 یعس نوادعتو راکفا قحالت را فک ناک كاا طه

 ید یسهدناف كنعون هگدلازا یدارفا نوچغیدل وا لصاح هلا

 ردقو ههش هدنفح هلا زا ۰

 قالط الایع هدب وروح FEE یهبضق هکراو ردق وش

 هکنوچ ۰ زامتیچ یرغوط هجن قهسروشیقلاق هكا لوبق
 رشبیانبا یدیازت لوصا ناسا تیا ا یرشد عار
 ردلکد هدتبسذ رب , هلژکت تر وص

 ۰ الا هلا یتدم كللهنس نوحا 1 حاضرا

 . مل هل وشود كرد درک ندضراوع ولرد ره ین هلم

 ت تک ناو e یدوحوو نالوا هدنعم یدوحو

 قوجوحر هدهنس هیسزل وا نداق رب نا ناو هدنحا ودزا

 ۰ رد ردثعم ۳ هنن دمل وت

 غلاب هبیشک یکیا یمرکب هدهنس یمرکی یشک یکیا هلتهج وب
 لالا سآر هدهنس یکیا هامرس هدنو هکرویلوا كيد ۰ رولوا
 الثم نامز نانلوا دع لام هلهاب ۰ روی دبا لصاح یوابست هنا

 الثم هتشررب یراقر"هللا هجوقر و رولي راشچ ههنس شا
 ندرانا دن وليا ٿڪ :عوضوم نيج وز ماط کف یو ترد

 هنن زار دقدل وا غلاب هدشر رازق رک را نال وا لصاح هتس ره

 ع وچ كنهلاع ترد نمراو رراو هنرف جوا لسات هسرولیرر و



 دا و ات

 .N هدلاحر هناتوعال - و ارعا رفا اب دانا

 9 : رد و ناباشی

 * رویلیا نییزت هلا ابر رظ تاعونصم ردقو یییمز یور
 3 میاد هو ل رەدىا مداح هن سەب زج هدا را ییا هلک ت عبط

 ۰ روب راقبج هنادیم وا

 وا هغمراتروق ندشنامود تل وب ته خآ اظ یا

 ارد ییاوه " رولبزک هدنفرطره ی ؟ ارحم ییایرد ۰ رویشیلاچ

 ردق وب لر هشل هم هژلتعسط ۰ ا ۱

 ۰ رویک ود هنادیم بورابوق وا ندنصرح ٌهنیس یتورت رهاوج
 عفد وا یتیدوجو كسهاودو ضارما هح و دلرهشلوک هللحا

 تشکر , ینداعم یلتوف نا اجا ليفت لا یکراخ . ۰ روبدا

 قر و دم دارد یهبهادر نوا ندا كعا ناشیرب و

 هدقلراثات یه یلبرب نانلو ندنمزاول قم بوقاب یابند یک
 نو تۇ رنوماک ات شوت هر

 دقدر یتارم كرارح# هسا وا ۰ روت روط هدنشعاطاتتا

 یتیصاخ رارج هسردا ما وا ۰ رویرک هلاح هقشبرب هلکش

 رب هلب وا هدنن و نوش رایکیا هدنرززا قابا یکی یصاح روی ردشکد
 رب ۰ رویلیا تفالخ- هلزا ۶ اح هدلاع هجوقر تبرع قولخ

 ٠ رومدان وا هدنفرصت هك یک بوط یی« رک هحوق

 مزالقلوا لئاز نددوجو ماع نوت نوت قولخمو اقا و

 گستر ح
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 .# سوف ب

 . ردیح ورو كکرص دوجو زمگیدید نیمز درک وش ناسنا
 - رولیروک تکرح ه ره هدنجراخ رشق هک اربز ۰ رول هلند

 ٠ رویدا روهظ هدنس هناس كنا به هس

 كنا به هسروشوا هدهاشم راهن هدننفوف تتعیبط

 ۰ روبلوا لصاح ها.تمه

 نالوا تیدوبعو تربحر هد هلا ناما هنلاک كتردق

 ییلزا نوناقو هللا اردا یناسحاو لدع كتبشم ٠ ردوا

 . ردوا ناشیلاچ هکعا راهظا هدجراخ
 هدنلاصفا هلا فشک یتس التعا ندنایلغسو تایدام كنسفن

 كجهيما لوبق ساق هیرهاوظ هلبا یربت ندشالع تایند
 اردا ولو هکمرتسوک تبظعرب یدرجن و یناحور هدنروص

 روا تا لا تک د یو
 یغیدوفوا هابسا ماطر شلوا یراح لوا هنس كم ترد

 - هلی هدا روهظ هرکص هنس زو ترد ندحاش یکیدروک ابو,"
 لالدتسا ندیابسا یکیدنوشوداب و یکیدتشیا هان قوچر كج

 یدارفا ردقهنا شمالوو تابح زونه ابو شغا تافو كفوا ا



 هص وصخمهدافا

 او رشتنم هدن د وص ق رفتم ك ماندا ره از

 نم لب را ۱ ۱ سافت نان و ب 3 طم ناو

PL9 یمربتک هدو و>) هعومج مرا ۳ ها یراهچراب > رحت سمو  

a 
  Aمدرویدنا وژرآ یر ندنفو قوچ كب .

  1 ۲ 0 ۱اوات داعس هر و ز راو و  a 0 31ج

 هناتسرمس افت راظنا هللا سرا و زجر هو هکر هدنوک

 مدر 2 را رف هکعا صرع ۰

 ساب هب ۰ مکچبهدبا تقد هماطظتا هدسرت

 هدازا ندناض رش تفلک افرع سلاحم اناذ راو

 »ردملکد

 یا هل رابتعا 1 مظن 4 رم « وه

  ۲رد تنم همت ۰

 هل ون نالوا راوازس هقااطا ساش هاکر هد کف

  ۱رظنر قجهلوا ظوظحم ندناشاغ كتهعونحمر
 دیشرینطصم ۲. ر ملا دور : ٤ ۰ 3



 0 ت یر

Resid, Musta Pa 
 اشر ییطصم یس

17 uf 7 ۳ h
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 ۳ ی
 dide 2 لوا مق

 ۱۰ 2و رج

 تت چو ووت

 تبەرق هدنسهداح یلاعباب س یتخورف لحم و یعج رم
 ردیسهناطتک یلورمون ۲۰ كرایدنفا رابصق و

 ردشفل وا عبط هلیتصخر كنسهلیلج تراظن فراعم

 لوس ا

 ۳ ۰ وصون هدنسهداح یلاعبات - یسهعیطم ( نایکلهوبج ) :

۱۳۰۲ 
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